ปกป้องเด็กจากภัยของการ
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน
เหตุที่เราควรลงทุนกับการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว

ปกป้องเด็กจากภัยของการ
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน
เหตุที่เราควรลงทุนกับการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เป็นผู้น�ำระดับโลกด้าน
สิทธิเด็กที่ด�ำเนินงานอย่างอิสระ มีสมาชิกใน 29 ประเทศและมี
โครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานใน 120 กว่าประเทศ เราต่อสู้
เพื่อสิทธิของเด็กและมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กทั่วโลก
รายงานฉบับนี้เขียนขึ้นโดย Corinna Csáky ประธานองค์การช่วยเหลือเด็ก
Child Protection Initiative Task Group on Appropriate Care.
จัดพิมพ์โดย
Save the Children
1 St John’s Lane
London EC1M 4AR
UK
+44 (0)20 7012 6400
savethechildren.org.uk
พิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2552
© The Save the Children Fund 2009
Save the Children Fund เป็นองค์การเพื่อการกุศลที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ (213890) และในสก็อตแลนด์
(SC039570) บริษัทจดทะเบียนเลขที่ 178159
รายงานฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ โดยสามารถน�ำไปท�ำซ�้ำด้วยวิธีการใดๆ เพื่อการเรียนการสอนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หรือต้องได้รับอนุญาตก่อน แต่ไม่ใช่เพื่อการจ�ำหน่าย ส�ำหรับการคัดลอกในกรณีอื่นๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้จัดพิมพ์เสียก่อน และอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ภาพปก: เด็กหญิงในบ้านเด็กก�ำพร้าที่เมืองมอนโรเวีย ประเทศไลบีเรีย
(ผู้ถ่ายภาพ: Rachel Palmer/Save the Children)
เรียงพิมพ์ที่ Grasshopper Design Company
พิมพ์ที่ Stephen Austin & Sons Ltd

สารบัญ
ค�ำน�ำ										
		
กิตติกรรมประกาศ									
นิยามศัพท์									
		
บทสรุป											

๔
๕
๖
๗

บทน�ำ												

1

1 มีการส่งเด็กเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนในภูมิภาคใดบ้างของโลก และเพราะเหตุใด

3

2 ภัยจากการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน						

6

3 เหตุใดจึงยังมีการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน					

11

4 เราควรเลี้ยงดูเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างไร							

13

5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยน					

21

หมายเหตุ											

23

ค�ำน�ำ
ความยากจน โรคภัย ความทุพพลภาพ ความ
ขัดแย้ง ภัยพิบัติ และการเลือกปฏิบัติ คือสาเหตุที่ท�ำให้
เด็กถูกแยกจากครอบครัวและส่งเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนหรือบ้านพักเด็ก ทั้งๆ ที่เรารู้อยู่ว่าสถาบันเลี้ยง
ดูทดแทนจ�ำนวนมากมีประวัติที่น่าตกใจเกี่ยวกับการ
ล่วงละเมิดและละเลยเด็ก
ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเด็กถูกส่งเข้าสถานเลี้ยง
เด็กก�ำพร้าเนือ่ งจากไม่มพี อ่ แม่ นีค่ อื ความเข้าใจผิดอย่าง
สิ้นเชิง เพราะสาเหตุที่แท้จริงคือ พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้
ไม่มีเงินพอส�ำหรับค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า และค่าเล่าเรียน
ของลูก
รัฐบาลของประเทศต่างๆ และบรรดาแหล่งทุน
มักเห็นว่าการส่งเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์เป็นวิธีแก้
ปัญหาที่ตรงไปตรงมาที่สุด เพราะวิธีนี้เป็นการกวาดเอา
เด็กในกลุ่มที่ยากจน ถูกเลือกปฏิบัติ และมีปัญหามาก
ที่สุดไปพ้นสายตา ทั้งยังมีสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่ไร้ศีล
ธรรมและไร้การก�ำกับควบคุมที่พยายามแสวงหาก�ำไร
โดยสนับสนุนพ่อแม่ให้ส่งลูกเข้าสู่การเลี้ยงดูของตนด้วย

เลีย้ งดูทดแทนควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย โดยมีเงือ่ นไข
ว่าต้องเป็นสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่มีมาตรฐานสูง และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
การด�ำเนินงานสนับสนุนครอบครัวและชุมชน
ให้สามารถเลี้ยงดูลูกและเด็กในชุมชนอาจเป็นเรื่องยาก
และซับซ้อนในระยะสัน้ แต่ในระยะยาวจะได้ผลคุม้ ค่ามาก
เพราะเด็กจะมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็นพ่อ
แม่ที่ดีในอนาคต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศ พวกเราที่อยู่ในองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save
the Children) ได้เห็นผลส�ำเร็จเช่นนี้จากการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวร่วมกับรัฐบาล และองค์กรท้องถิ่นในประเทศ
ต่างๆ

รายงานฉบั บ นี้ ข อเรี ย กร้ อ งรั ฐ บาลของทุ ก
ประเทศ แหล่งทุนนานาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ด้านศาสนาและความเชื่อ และองค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ให้
ยุติการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบโดยไม่จ�ำเป็นและเป็น
ภัยต่อเด็กโดยสิน้ เชิง อีกทัง้ เรียกร้องให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ หมด
นี้พัฒนาทางเลือกอื่นๆ ที่จะช่วยให้ครอบครัวและชุมชน
สามารถเลี้ยงดูเด็กให้มีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
แต่หากมีการสนับสนุนที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ ซึ่งเป็นสิทธิของเด็กทุกคน
ครอบครัวส่วนใหญ่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ ส�ำหรับกรณีที่
ไม่มีทางช่วยให้เด็กคงอยู่กับครอบครัวเดิมได้อีก ก็ยังมี Jasmine Whitbread
การเลื้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว และทางเลือก
Chief Executive
รูปแบบอื่นๆ ในชุมชน ที่ช่วยให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูและ
Save the Children UK
คุ้มครองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การส่งเด็กเข้าสู่สถาบัน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานนี้เขียนโดย Corinna Csáky ประธาน
องค์การช่วยเหลือเด็ก Child Protection Initiative Task
Group on Appropriate Care และขอขอบคุณ Bill Bell,
John Williamson, John Parry-Williams, Louise Melville Fulford, David Tolfree, Florence Martin, Lynette
Mudekunye, Margarita Yanakieva Yordanova, Jennifer Yablonksi, Anna Taylor และ Susan Grant
ส�ำหรับความช่วยเหลือ รวมถึงขอขอบคุณบรรดาเจ้า
หน้าที่โครงการขององค์การช่วยเหลือเด็ก ส�ำหรับการ
แบ่งปันข้อมูล หลักฐาน และประสบการณ์
รายงานฉบั บ นี้ ถู ก เขี ย นและจั ด พิ ม พ์ ภ ายใต้
ความร่วมมือระหว่างองค์การ Save the Children UK
และ Save the Children Child Protection Initiative
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุงการ
เลี้ยงดูและคุ้มครองเด็กที่ขาดการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของทั้งสององค์กร
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นิยามศัพท์
เด็ก
หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน, สถานรองรับ
หมายถึง การจัดให้เด็กได้รบั การเลีย้ งดูทดแทนในสภาพ
แวดล้อมที่ไม่ใช่รูปแบบครอบครัว เช่น สถานที่เลี้ยงเด็ก
ก�ำพร้า บ้านทีเ่ ลีย้ งเด็กเป็นกลุม่ ขนาดเล็ก สถานทีใ่ ห้การ
ดูแลฉุกเฉินหรือสถานพักพิงส�ำหรับกรณีฉุกเฉินก่อน
การส่งต่อเด็ก บ้านพักเด็ก กลุ่มบ้านส�ำหรับเด็ก และ
โรงเรียนประจ�ำเพื่อเลี้ยงดูทดแทนครอบครัว1

เด็กก�ำพร้า
หมายถึง เด็กที่ทราบแน่ชัดว่าทั้งพ่อและแม่ได้เสียชีวิต
ไปแล้ว3
บ้านที่เลี้ยงเด็กเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
คือลักษณะหนึ่งของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาน
รองรับ ที่จัดให้เด็กหกถึงแปดคนใช้ชีวิตร่วมกันในบ้าน
ซึ่งแทบไม่ต่างจากบ้านอื่นๆ ในละแวกนั้น และได้รับ
การดูแลในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับสภาพครอบครัว
มากที่สุดเท่าที่เป็นได้4

การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC)
หมายถึง การจัดให้เด็กอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ไม่ใช่พ่อ หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
แม่โดยก�ำเนิดของเด็ก2 ซึ่งรวมถึงเครือญาติอุปถัมภ์
(kinship care) ครอบครัวอุปถัมภ์ (foster care) การรับ
บุตรบุญธรรม ระบบคาฟาลา (kafala - การรับบุตร
บุญธรรมตามกฎหมายอิสลาม) และการสนับสนุนช่วย
เหลือบ้านที่เด็กอยู่กันเอง

๖

บทสรุป
องค์การสหประชาชาติประมาณการว่า ทั่วโลกอาจ
มีเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนเป็นจ�ำนวนถึง 8 ล้านคน5
โดยจ�ำนวนที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มาก เพราะยังมีข้อสงสัย
อยู่มากเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ อีกทั้งจ�ำนวนดังกล่าวก็มีแนว
โน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากครอบครัวในกลุ่มที่ยากจนและ
เปราะบางที่สุดก�ำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจาก
สถานการณ์ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

การสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและการเมืองอย่าง
จริงจัง เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหาความยากจนและการ
กีดกันทางสังคมอันบีบคั้นให้ครอบครัวทอดทิ้งลูก และการช่วย
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร ยิ่งไปกว่า
นั้นควรให้ความส�ำคัญมากขึ้นกับการพัฒนาทางเลือกการเลี้ยง
ดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวที่มีคุณภาพ เช่น ครอบครัว
อุปถัมภ์ และการรับบุตรบุญธรรม ส�ำหรับเด็กที่จ�ำเป็นต้องมี
ครอบครัวทดแทน

สถาบันเลี้ยงดูทดแทนจ�ำนวนมากมีมาตรฐานการ
เลี้ยงดูต�่ำ มีเด็กมากมายถูกละเมิดและละเลย โดยเฉพาะ
เด็กเล็กที่อายุต�่ำกว่า 3 ปี มีความเสี่ยงด้านพัฒนาการเสีย
หายถาวรหากไม่ได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว การ
ใช้ชีวิตเป็นเวลานานในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนจะส่งผลร้าย
ต่อเด็กในทุกกลุ่มอายุอย่างยาวนาน ทั้งนี้ นับแต่ต้น
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มีการบันทึกความเสียหายต่อ
พัฒนาการของเด็กอันเกิดจากการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบ
สถาบันไว้ชัดเจน

จากประสบการณ์ในหลายประเทศ เจตจ�ำนงค์ทางการ
เมื อ งสามารถช่ ว ยให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การเลี้ ย งดู แ ละคุ ้ ม ครองที่ ดี
ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มกระบวนการปฏิรูปเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงดูทดแทนในสถาบัน รวมถึงปรับ
เปลี่ยนนโยบายและจัดสรรทรัพยากรไปเน้นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัวของเด็กเอง ประเทศเซียร์ร่า
ลีโอนได้ส่งเด็กจ�ำนวนมากคืนสู่ครอบครัวและด�ำเนินการแก้
ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทดแทนในสถาบัน ประเทศโครเอเชีย
ประสบผลส�ำเร็จในการปรับปรุงเชิงโครงสร้างและกฎหมาย
เพื่อให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทน
ในรูปแบบครอบครัวและชุมชน ส่วนประเทศแอฟริกาใต้ก็ได้
สร้างกลไกการคุ้มครองทางสังคมและกลไกอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและป้องกันการแยกเด็กออกจาก
ผู้เลี้ยงดูหลัก อย่างไรก็ดี ตัวอย่างเช่นนี้ยังมีอยู่น้อยมาก

เด็กส่วนใหญ่ในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าหรือบ้านพัก
เด็กนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นก�ำพร้า เด็กที่อยู่ในสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนเกินกว่าร้อยละ 80 มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อ
และแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่
ความยากจนและการกีดกันทางสังคมคือสาเหตุ
หลั ก ที่ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ไม่ ส ามารถอาศั ย อยู ่ ที่ บ ้ า นของตน
ครอบครัวมักเห็นว่าระบบการเลี้ยงดูทดแทน เป็นหนทาง
เดียวที่จะสร้างหลักประกันให้ลูกของตนได้รับการศึกษา
อาหาร และสิ่งจ�ำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกปฏิบัติและข้อ
ห้ามทางวัฒนธรรมในบางประเทศ ก็ส่งผลให้เด็กหญิง เด็ก
ทุพพลภาพ และเด็กชนกลุม่ น้อยถูกทอดทิง้ และเข้าสูส่ ถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ทั้งนี้ เด็กจ�ำนวนมากจะ
สามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและเครือญาติของตนได้
หากครอบครัวเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรเร่งด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติ
นี้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติใหม่ระดับนานาชาติ เกี่ยวกับวิธีและสภาพ
ของการเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับเด็ก6 ที่ถูกจัดท�ำขึ้นในปี พ.ศ.
2552 หลังจากได้มีการปรึกษาหารือกับรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นระยะเวลาหลายปี
การออกแบบระบบการเลี้ ย งดู แ ละคุ ้ ม ครองเด็ ก ใน
ระดับชาติและระดับท้องถิน่ ตลอดจนการจัดบริการภายใต้ระบบ
ดังกล่าว จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถ
เลี้ยงดูลูกได้ และช่วยให้เด็กได้เข้าถึงบริการเลี้ยงดูทดแทนใน
รูปแบบที่เหมาะสมหากจ�ำเป็น
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ทั้ ง หมดนี้ จ ะส� ำ เร็ จ ได้ ภ ายใต้ ภ าวะผู ้ น� ำ ทางการ
เมืองใหม่ที่มุ่งมั่นให้การเลี้ยงดูและคุ้มครองเด็กด�ำเนินไป
อย่างเหมาะสมในทุกระดับ เราจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
รัฐบาลของทุกประเทศต้องก�ำหนดนโยบายหรือแผน
งานระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติใหม่นี้ ในการ
พัฒนาบริการสนับสนุนครอบครัวและการเลีย้ งดูทดแทน
ในรูปแบบครอบครัว ควบคู่กับแก้ไขปัญหาการส่งเด็ก
เข้าสู่สถานรองรับโดยไม่จ�ำเป็นมากเกินไป
โดยจัดสรรงบประมาณ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ บัญญัติ
กฎหมาย และก�ำหนดนโยบายอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันการ
แยกเด็กออกจากผู้เลี้ยงดูหลัก สร้างหลักประกันให้เด็กได้
เข้ า ถึ ง บริ ก ารเลี้ ย งดู ท ดแทนในรู ป แบบครอบครั ว ที่ มี
คุณภาพในกรณีที่จ�ำเป็น และให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับ
การสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ เ ด็ ก วั ย ต�่ ำ กว่ า สามปี ไ ด้ อ ยู ่ กั บ
ครอบครัวของเด็กเอง หรือได้รับการเลี้ยงดูทดแทนในรูป
แบบครอบครัว
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องสร้างหลักประกันให้การ
เลี้ ย งดู ท ดแทนทุ ก รู ป แบบเป็ น ไปตามหลั ก การและ
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในแนวปฏิบัติใหม่นี้ โดย
• จั ด ท� ำ มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ระดั บ ชาติ ด ้ า นคุ ณ ภาพ
และบังคับใช้ด้วยการควบคุมใบอนุญาต ตรวจสอบ และ
ติดตามผล
• ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายกั บ สถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทนที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่ผิด
กฎหมาย
• ผลิตนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความสามารถในการ
สนับสนุนและติ ด ตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนจัดให้
พี่ เ ลี้ ย งในสถาบั น เลี้ยงดูทดแทนได้รับการฝึกอบรมเพิ่ม
เติมหากจ�ำเป็น
•สร้างกลไกประสานงานในทุกระดับ เพื่อให้รัฐบาล
ผู้เลี้ยงดูเด็ก และผูบ้ ริจาคสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงดูและคุ้มครองเด็ก
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แหล่งทุนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนจะถูกน�ำไป
ใช้เพื่อสนับสนุนชุมชน ครอบครัว และการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบครอบครัว โดยการ
• สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ลดจ� ำ นวนเด็ ก ใน
สถาบัน และเพือ่ พัฒนาการเลีย้ งดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
• ส่งเสริมการฝึกอบรมและการรับรองวิทยฐานะนัก
สังคมสงเคราะห์วชิ าชีพ
• ริ เ ริ่ ม หรื อ ขยายโครงการด้ า นการคุ ้ ม ครองทาง
สังคม
• พัฒนาบริการระดับชุมชนที่สนับสนุนครอบครัว
ให้สามารถเลี้ยงดูลุก
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนา
เอกชน และองค์กรด้านศาสนาและความเชื่อ ด�ำเนิน
งานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนที่เน้นครอบครัวและชุมชน
ซึ่งรวมถึงการรณรงค์ด้านข้อมูลเพื่อ
•ให้การศึกษาแก่สาธารณชนและผู้บริจาค
• ช่วยให้เด็กและครอบครัวตระหนักถึงสิทธิของตน
และบริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่
• สนับสนุนให้ผู้คนเข้าร่วมในแผนงานรับอุปถัมภ์
เด็กและรับบุตรบุญธรรม
ผูแ้ ทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติดา้ นความรุนแรง
ต่อเด็ก และผูแ้ ทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติดา้ น
ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
ด�ำเนินการร่วมกันในการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ของ
การเลีย้ งดูเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การเลีย้ งดูโดยพ่อแม่อย่างเพียง
พอ ในสถานการณ์ของการพัฒนาและสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง

บทน�ำ
เด็ ก หลายล้า นคนที่อยู่ใ นสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า
และสถาบันเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอื่น คือหนึ่งในกลุ่มเด็กที่
เปราะบางที่สุดในโลก เด็กกลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการถูกละเมิด
และละเลยเนื่องจากสถาบันเลี้ยงดูทดแทนจ�ำนวนมากมี
มาตรฐานการเลี้ยงดูต�่ำ เด็กวัยต�่ำกว่า 3 ปี เสี่ยงต่อภาวะ
พัฒนาการเสียหายถาวรหากไม่ได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบ
ครอบครัว ทั้งนี้ การใช้ชีวิตในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนในระยะ
ยาวอาจก่อผลเสียต่อเด็กทุกคนไปอีกยาวนาน
เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานรองรับไม่ใช่เด็กก�ำพร้า
แต่ยังมีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้ง
เครือญาติที่สามารถให้การดูแลพวกเขาได้ เด็กเหล่านี้มี
แนวโน้มที่จะต้องแยกจากครอบครัวและชุมชนตลอดไป

เด็กส่วนใหญ่ถูกส่งเข้าสถานรองรับโดยครอบครัวที่ยากจนและ
ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูลูกได้ โดยครอบครัวเหล่านี้มักเห็นว่า
นี่คือหนทางเดียวที่จะสร้างหลักประกันให้ลูกของตนได้รับการ
ศึกษา อาหาร และสิ่งจ�ำเป็นอื่นๆ ปัญหานี้มีความเชื่อมโยงกับ
การถูกกีดกันทางสังคม ซึ่งปิดกั้นครอบครัวเหล่านี้ไม่ให้เข้าถึง
บริการ โอกาสการจ้างงาน และเครื่องมือต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การเลี้ยงดูและคุ้มครองลูกของตน
การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ห้ า มทางวั ฒ นธรรมในบาง
ประเทศ ก็ส่งผลให้เด็กหญิง เด็กทุพพลภาพ และเด็กชนกลุ่ม
น้ อ ยทางชาติ พั น ธุ ์ ถู ก ทอดทิ้ ง เข้ า สู ่ ส ถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทน
มากกว่าเด็กกลุ่มอื่น

การด�ำเนินงานในรูปแบบสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
เหมาะสมส�ำหรับกรณีใดบ้าง
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)
เชื่อว่ารูปแบบของการเลี้ยงดูทดแทนที่ควรถูกเลือกเป็น
ล�ำดับแรก ก็คือการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว เด็กกลุ่ม
เสี่ ย งส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ การเลี้ ย งดู อ ย่ า งดี ที่ สุ ด ใน
ครอบครัวและชุมชนของเด็กเอง หากได้รบั การสนับสนุน
อย่างเหมาะสม ส�ำหรับกรณีที่ไม่มีทางช่วยให้เด็กคงอยู่
กับครอบครัวได้ ควรพิจารณาการเลี้ยงดูโดยเครือญาติ
ครอบครัวอุปถัมภ์ การรับบุตรบุญธรรม และรูปแบบอืน่ ๆ
ของการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว โดยใช้การส่งเด็กเข้า
สูส่ ถาบันเลีย้ งดูทดแทนเป็นทางเลือกสุดท้าย โดยเฉพาะ
ส�ำหรับเด็กวัยต�่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากพัฒนาการของเด็ก
กลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเสียหายมากกว่าเด็กวัยอื่น หากไม่ได้
รับการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว

อย่างไรก็ดี เราตระหนักว่าการเลี้ยงดูเป็นระยะ
เวลาสั้นๆ ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนบางลักษณะสามารถ
สนองตอบต่อความจ�ำเป็นพิเศษของเด็กบางกลุ่ม หรือเด็ก
ที่ก�ำลังรอรับบริการเลี้ยงดูทดแทนที่เหมาะสม เช่น เด็กที่
มีอายุใกล้จะถึงวัยผู้ใหญ่ และเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพอย่าง
รุนแรง ทัง้ นี้ เมือ่ มีการประเมินว่าเด็กจะได้รบั ประโยชน์สงู สุด
จากการเลี้ยงดูโดยสถาบันเลี้ยงดูทดแทนการด�ำเนินงานดัง
กล่าวควรเป็นการจัดบ้านที่เลี้ยงเด็กเป็นกลุ่มขนาดเล็กใน
ชุมชน โดยมีพี่เลี้ยงคนเดิมท�ำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กหกถึงแปด
คนในรูปแบบครอบครัว
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มีผู้บันทึกข้อมูลเรื่องภัยจากการเลี้ยงดูทดแทนใน
รูปแบบสถาบันไว้มากมายตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 207 อีกทั้ง
การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบอื่นก็มีให้เลือกในปัจจุบัน โดย
ได้มีการพัฒนาการด�ำเนินงานที่เน้นครอบครัวและชุมชน
หลายรูปแบบซึ่งประสบความส�ำเร็จ และผู้ปฏิบัติงานด้าน
การคุ้มครองเด็กต่างก็มีความเห็นตรงกันถึงวิธีที่เด็กควรได้
รับการเลี้ยงดูและปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม
แม้กระนัน้ หลายประเทศทัว่ โลกก็ยงั เลือกแก้ปญ
ั หา
โดยใช้สถาบันเลีย้ งดูทดแทนเป็นล�ำดับแรก แต่การมีสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนกลับชี้น�ำให้ครอบครัวส่งลูกเข้ารับการเลี้ยงดู
และแย่งเงินช่วยเหลือไปจากบริการอื่นที่สามารถสนับสนุน
ให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในครอบครัวและชุมชน
ของเด็กเอง
ปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กถูกทอดทิ้งเข้าสู่สถาบันเลี้ยง
ดูทดแทนคือ ความยากจน การกีดกันทางสังคม การขาด
แรงสนับสนุนทางการเมืองและการเงินเพื่อเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว ในการเลี้ ย งดู แ ละคุ ้ ม ครองเด็ ก
นอกจากนี้ เมื่อเด็กที่จ�ำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูทดแทน
ไม่ได้รับความส�ำคัญ ก็ยิ่งท�ำให้เด็กถูกส่งไปสถาบันเลี้ยงดู
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ทดแทนมากขึ้น แทนที่จะได้รับการเลี้ยงดูทดแทนแบบอื่นที่
มีผลดีกว่า เช่น ในรูปแบบครอบครัวหรือชุมชน ทั้งยังเป็น
เหตุให้สถาบันหลายแห่งมีมาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนใน
ระดับแย่
รายงานฉบับนี้ได้เปิดแง่มุมใหม่ ๆ ของการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบสถาบัน ด้วยการแสดงหลักฐานใหม่ ๆ
เกี่ยวกับผลร้ายและผลกระทบที่เด็กได้รับจากการใช้ชีวิต
เป็นเวลานานในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน และอธิบายว่าเหตุ
ใดรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ยังเลือกใช้วิธีเลี้ยงดูทดแทนใน
รูปแบบสถาบันเป็นล�ำดับแรก ทั้ ง ๆ ที่ รู ป แบบดั ง กล่ า ว
สามารถส่ ง ผลร้ า ยต่ อ เด็ ก ได้ ตลอดจนเสนอวิธีแก้ปัญหา
การส่งเด็กเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนซึ่งเป็นภัยต่อเด็ก
เรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ คือ รายงานฉบับนีเ้ รียกร้องให้รฐั บาล
ของประเทศต่างๆ หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ แหล่ง
ทุน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านศาสนาและความเชื่อ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในรูปแบบสถาบันเลี้ยง
ดูทดแทน ให้ทบทวนยุทธศาสตร์ของตน และหามาตรการ
เร่งด่วนเพื่อเลี้ยงดูและคุ้มครองเด็กกลุ่มที่เปราะบางที่สุด
กลุ่มหนึ่งของโลก

1 มีการส่งเด็กเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทน
ในภูมิภาคใดบ้างของโลก และเพราะเหตุใด
องค์การสหประชาชาติประมาณการว่าทั่วโลก
อาจมีเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมากถึง 8 ล้านคน8
โดยจ�ำนวนทีแ่ ท้จริงอาจสูงกว่านีม้ าก เนือ่ งจากขาดข้อมูล
เกีย่ วกับเด็กกลุม่ เสีย่ ง
และมีสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
มากมายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตัวอย่างเช่นการส�ำรวจเมื่อ
เดือนมกราคม 2552 ของรัฐบาลกาน่า (Ghana) ที่พบ
ว่าจากจ�ำนวนสถานที่เลี้ยงเด็กก�ำพร้า 148 แห่งที่ส�ำรวจ
พบ มีเพียงแปดแห่งเท่านั้นที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้อง9
มี ก ารด� ำ เนิ น งานในรู ป แบบดั ง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ทั้งที่ทราบกันดีถึงผล

เสียที่เกิดจากสถาบันเลี้ยงดูทดแทน (ดูรายละเอียดได้ใน
บทที่2) ตัวอย่างเช่น ทั่วทั้งยุโรปตอนกลาง ยุโรปตะวันออก
และกลุ่มประเทศที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียต เด็กทีถ่ กู ส่ง
เข้าสถาบันเลีย้ งดูทดแทนมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 254521 และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องหลังจากนั้น ในบรรดาประเทศที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูง
ที่สุด22 ดังเช่นประเทศศรีลังกาซึ่งสถาบันเลี้ยงดูทดแทนขึ้น
ทะเบียนถูกต้องมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 142 แห่งในปี พ.ศ.
253423 เป็น 500 แห่งในปี พ.ศ. 255024 ประเทศซิมบับเวที่
มีการสร้างสถาบันเลี้ยงดูทดแทนใหม่ส�ำหรับเด็ก 24 แห่ง
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

และมีเด็กในสถานรองรับเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างปี พ.ศ.
2537 และปี พ.ศ. 254725 ประเทศกาน่าที่จ�ำนวนสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนเพิ่มจากสิบแห่งในปี พ.ศ. 2539 เป็น
140 แห่งในปี พ.ศ. 255026 ส่วนประเทศอินโดนีเซียก็มี
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าหรือ
อาจเพิ่มมากถึงสี่เท่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา27
โดยมี
สาเหตุหลักสองประการคือ การที่ระบบการคุ้มครองเด็ก
ที่เป็นทางการยังคงใช้บริการการดูแลเด็กของสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนอย่างสม�่ำเสมอ และการเพิ่มจ�ำนวนอย่าง
รวดเร็วของสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่ไร้การก�ำกับควบคุม
และไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ใครคื อ ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น สถาบั น
เลี้ยงดูทดแทน

สถาบันเลี้ยงดูทดแทนทั้งที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และก�ำลังพัฒนา ต่างก็ได้รับเงินสนับสนุนและด�ำเนินงานโดย
รัฐบาลและองค์กรเอกชน เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ
และองค์กรนานาชาติ องค์กรด้านศาสนา ธุรกิจเอกชน และ
บุคคลที่ห่วงใยเด็กๆ โดยมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ด�ำเนินงาน
อย่างอิสระ หรือด�ำเนินงานโดยไม่มีการรับรู้โดยภาครัฐในบาง
ประเทศ
ผู้สนับสนุนจ�ำนวนมากมีความเชื่อผิดๆ ว่าการดูแล
เด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนคือวิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดส�ำหรับ
เด็กยากจนและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และยัง
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างเกี่ยวกับสถานะ “ก�ำพร้า”
ของเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน ทั้งที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อ
และแม่ของเด็กเหล่านี้จ�ำนวนมากยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนก็ยังเป็นทางเลือกล�ำดับแรกเมื่อต้องรับมือกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความขัดแย้งหรือภัย

เมื่อมีสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมากไป ที่อาเจะห์ หลังภัยพิบัติสึนามิ ปี254728
เมื่ อ เหตุ ภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ เ มื่ อ เดื อ นธั น วาคมปี
พ.ศ. 2547 เพิ่งสิ้นสุดลงนั้น เป็นที่กังวลว่ามีเด็กจ�ำนวน
มากเหลือเกินที่ต้องแยกจากครอบครัว และสูญเสียพ่อ
หรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ไป แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่แท้
จริงเกี่ยวกับจ�ำนวนของเด็กเหล่านี้ แต่สื่อมวลชนหลาย
ส�ำนักก็ยังรายงานว่ามี “เด็กก�ำพร้าจากภัยพิบัติสึนามิ”
นับหมื่นหรือนับแสนคน

เด็กได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาชาติมากกว่า 5.43 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่าจากระดับการช่วย
เหลือก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ จ�ำนวนบ้านพักเด็กในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2549 คือ 207 แห่งและมีเด็กอยู่ภายใต้การดูแล
16,234 คน โดยร้อยละ 16 เป็นเด็กที่ประสบภัยสึนามิ และ
มีการจัดตั้งสถาบันเลี้ยงดูทดแทนขึ้นใหม่อย่างน้อย 17
แห่งหลังเหตุภัยพิบัติดังกล่าว

รัฐบาลอินโดนีิเซียเห็นถึงความจ� ำเป็นในการ
ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้
จึงได้ลงทุนกับสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนด้วยการสนับสนุนจากนานาชาติ การใช้สถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนเป็นวิธีหลักส�ำหรับช่วยเหลือเด็กกลุ่ม
เสี่ยงในอินโดนีิเซียระหว่างช่วงเวลานั้น มีส่วนผลักดัน
ให้มีการสร้างบ้านพักเด็ก (Panti Sosial Ashuhan
Anak) จ�ำนวนมากในจังหวัดอาเจะห์ ส่วนสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนที่มีอยู่แต่เดิมก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดย
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2550 บรรดาบ้านพัก

จากการวิเคราะห์โดยละเอียด พบว่าเด็กที่ประสบ
ภัยสึนามิส่วนใหญ่ไม่ได้สูญเสียพ่อหรือแม่ไป และ “เด็ก
ก�ำพร้าจากภัยพิบัติสึนามิ” ที่อยู่ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.5) ถูกส่งเข้าไปโดยครอบครัวของ
เด็กเองเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการศึกษา ซึ่งครอบครัวไม่
สามารถส่งเสียเองได้เพราะประสบภาวะยากจนจากภัย
สึนามิ ดังนั้น ถ้าหากเงินช่วยเหลือถูกส่งไปช่วยครอบครัว
และชุมชนโดยตรง เด็กส่วนใหญ่อาจไม่ถูกส่งเข้าสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทน
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1 มีการส่งเด็กเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนในภูมิภาคใดบ้างของโลก และเพราะเหตุใด

ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หลังจากเกิดภัยพิบัติสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่มีการจัดสรรเงินช่วย
เหลือให้แก่บ้านพักเด็กในจังหวัดอาเจะห์ผ่านทางรัฐบาล
อินโดนีเซียเป็นจ�ำนวนเงิน 5.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่าง
ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 255029

เด็กถูกทอดทิ้งเข้าสู่สถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนเพราะเหตุใด

ข้อสรุปที่ว่าเด็กส่วนใหญ่ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
เป็นเด็กก�ำพร้านั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
เด็กเหล่านี้เกินกว่าร้อยละ 80 มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและ
แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่
และจะสามารถเลี้ยงดูลูกได้หากมีการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
เด็ ก ในสถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทนส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ครอบครัวยากจน และ/หรือกลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติ แต่
ความเชื่อมโยงนี้อาจไม่ชัดเจนเสมอไป ตัวอย่างเช่น การ
ส�ำรวจเด็ก 1,836 คนในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศศรีลังกาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่พบ
ว่าร้อยละ 40 ของเด็กเหล่านั้นถูกส่งเข้าสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนเพราะความยากจน30 ครอบครัวจ�ำนวนมากสละลูก
ให้กับสถาบันเลี้ยงดูทดแทนเพราะไม่มีเงินพอส�ำหรับค่า
อาหารหรือบริการสุขภาพส�ำหรับลูก สถาบันเลี้ยงดูทดแทน
เป็นทางเลือกเดียวที่จะช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาโดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนพ่อแม่ที่ยากจนก็มีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่น
เพื่อหางานท�ำ
ส่งผลให้ต้องทอดทิ้งลูกไว้ในสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทน อีกทั้งมีครอบครัวยากจนที่ถูกบีบบังคับให้มอบลูกเพื่อ
แลกกับเงิน โดยสถาบันเลี้ยงดูทดแทนหรือหน่วยงานด้านการ
รับบุตรบุญธรรมที่ไร้ศีลธรรม ซึ่งมุ่งหาก�ำไรจากการมีเด็กภาย
ใต้การดูแลหรือการค้าเด็ก
“มีคนมาบอกว่าจะให้เงิน ถ้าฉันยอมให้ลูกไป
อยู่กับสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ฉันร้องไห้
ตอนที่อุ้มลูกส่งให้เขาไป ฉันร้องไห้”
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มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ เด็ ก บางกลุ ่ ม ในสถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทน เช่น เด็กที่มีความทุพพลภาพทางร่างกาย และ/หรือ
จิตใจ เด็กชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ เด็กที่เป็นลูกของแม่เลี้ยง
เดี่ยว และเด็กจากครอบครัวที่แตกแยก อีกทั้งเด็กหญิงในบาง
ประเทศก็ถูกทอดทิ้งเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนมากกว่าเด็ก
ชาย ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศ
อินเดียรายงานในปี พ.ศ. 2550 ว่ามีเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือ
ก�ำพร้าในอินเดีย 11 ล้านคน และร้อยละ 90 ของเด็กเหล่านี้
เป็นเด็กหญิง32
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2 ภัยจากการเลี้ยงดูทดแทนในสถาบัน
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)
ตระหนักดีว่ามีสถาบันเลี้ยงดูทดแทนบางส่วนที่ไม่ส่งผล
ร้ายต่อเด็ก เช่น บ้านที่เลี้ยงเด็กเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งใน
บางกรณี สามารถสนองตอบต่อความจ�ำเป็นพิเศษของเด็ก
บางกลุ่ม แม้กระนั้นเราก็เห็นว่าโดยทั่วไปสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนมักไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานที่
ดีพอเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กแต่ละคน
เนื้อหาในบทนี้จะสรุปหลักฐานเกี่ยวกับอันตรายที่
เด็กได้รับจากการถูกเลี้ยงดูในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน รวม
ถึงพิจารณาผลกระทบต่อเด็กเหล่านี้และต่อสังคมโดยรวม
ความเสียหายต่อพัฒนาการเด็ก
นับแต่ต้นศตวรรษที่ 20 มีผู้บันทึกไว้มากมายถึง
ความเสียหายต่อพัฒนาการของเด็กอันมาจากการเลี้ยงดูใน
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนขนาดใหญ่41 อีกทั้งมีหลักฐานใหม่ๆ
ที่บ่งชี้ว่าเด็กอายุต�่ำกว่าสามปีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลร้ายดัง
กล่าวมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น42
ล่าสุด มีผลจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ครั้งแรก โดย Bucharest Early Intervention Programme43
ซึ่งเปรียบเทียบระดับพัฒนาการของเด็กสามกลุ่ม คือกลุ่มที่
ถูกเลี้ยงดูในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนขนาดใหญ่ กลุ่มที่อาศัย
อยูท่ บี่ า้ นของเด็กเอง และกลุม่ ทีเ่ ลีย้ งดูโดยครอบครัวอุปถัมภ์
การศึกษาดังกล่าวสุ่มตัวอย่างเด็กสามกลุ่มนี้ในประเทศ
โรมาเนียจ�ำนวน 208 คน (อายุเฉลี่ย 22 เดือน) และติดตาม
ผลการเติบโตทางกายภาพ และพัฒนาการทางการรับรู้
สมอง อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กเหล่านี้เป็นระยะเวลา
หลายปี
ผลการศึกษาเป็นหลักฐานที่น่าตกใจถึงภัยจากการ
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่อาศัยอยู่ที่บ้านของเด็กเอง และกลุ่มที่เลี้ยงดูโดย
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ครอบครัวอุปถัมภ์ เด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
ขนาดใหญ่ที่ประเทศโรมาเนียมีปัญหาด้านพัฒนาการอย่างเห็น
ได้ชัดในด้าน :
• ความแคระแกร็น โดยทุกๆ 2.6 เดือน ที่อาศัยใน
สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า เด็กจะเติบโตช้ากว่าปกติ 1 เดือน
• ระดับสติปัญญา (IQ) และระดับกิจกรรมทางสมองต�่ำ
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทน
ตั้งแต่อายุยังน้อย
• มีแนวโน้มพฤติกรรมผิดปกติ เช่น พัฒนาการทาง
สังคมและอารมณ์ที่หยุดชะงักหรือล่าช้า
ปัญหาพฤติกรรม
ก้าวร้าว สมาธิสั้น และอาการที่คล้ายกับออทิสติก
ข้อค้นพบเหล่านี้ ยังสอดคล้องกับผลจากการวิจัยครั้ง
ต่อมา
เกี่ยวกับสภาพและข้อจ�ำกัดที่พบโดยทั่วไปในสถาน
สงเคราะห์ขนาดใหญ่ อันส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า44 เช่น
การไม่ได้สบตากับผู้คนและขาดการกระตุ้นในด้านการมองเห็น
และกายภาพ อาจท�ำให้กระบวนการทางระบบประสาทไม่เคย
ถูกกระตุ้นให้ท�ำงาน และส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมอง
ล่าช้าและมีระดับสติปัญญาต�่ำ45 การขาดของเล่น สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับการเล่น และการศึกษาทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ
ลดทอนทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวกล้ า มเนื้ อ และภาษาของเด็ ก
จ�ำนวนมาก ส่วนภาวะแคระแกร็นเป็นผลจากการขาดอาหารที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ และความเจ็บป่วยเพราะสภาพความ
เป็นอยู่ที่แออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงขาดการรักษาพยาบาล
ตัวอย่างเช่น เด็กทารกมักต้องทนสวมใส่เสื้อผ้าสกปรกอยู่นาน
ก่อนที่พี่เลี้ยงจะมาเปลี่ยนให้ นอกจากนี้วิธีป้อนนมจากขวด
อย่างผิด ๆ ด้วยการจัดให้ทารกดื่มในท่านอนหงายบนเบาะ
นอนของตนเพื่อประหยัดเวลาและลดภาระของพี่เลี้ยง ก็ปิดกั้น
ไม่ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีดื่มนมที่ถูกต้องและมีการสัมผัสกับพี่เลี้ยง
อย่างเพียงพอ ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางกายภาพ พฤติกรรม
และกระบวนการรับรู้
แม้ ส ถานเลี้ ย งดู ท ดแทนที่ ด� ำ เนิ น งานอย่ า งดี ก็ ยั ง
สามารถส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการของเด็กได้ ตัวอย่างเช่น

2 ภัยจากการเลี้ยงดูทดแทนในสถาบัน

การถูกแยกออกจากพ่อแม่และพี่น้องอาจสร้างความทุกข์ใจ
ให้เด็ก จนเกิดปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมอย่างยาวนาน
ส่วนการขาดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพี่เลี้ยงคนเดิมอย่างต่อ
เนื่อง ก็ท�ำให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาความไว้วางใจ
ส่วนตัวและทักษะส�ำคัญๆ ทางสังคม รวมถึงทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการท�ำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีในอนาคต46
“เราไม่เคยได้รับความรักเลย
เรามีข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่าง
ทั้งเตียงนอน อาหาร เสื้อผ้า
แต่เราไม่เคยได้รับความรัก”

(เด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่เอล ซัลวาดอร์)

การละเมิดและแสวงหาประโยชน์

สภาพที่ มี รั้ ว รอบขอบชิ ด ของสถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทนซึ่งมักตั้งอยู่โดดเดี่ยว รวมถึงการที่เด็กจ�ำนวนมาก
ในสถาบั น เหล่ า นี้ ไ ม่ รู ้ ถึ ง สิ ท ธิ ข องตนและไร้ ห นทางที่ จ ะ
ปกป้องตนเอง ก็ล้วนท�ำให้เด็กยิ่งเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำ

ด้วยความรุนแรงมากกว่าเด็กทั่วไป โดยมีผลการศึกษาจ�ำนวน
มากที่ ร ะบุ ถึ ง เหตุ ล ะเมิ ด เด็ ก ในสถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทนใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การข่มขืนอย่างต่อเนื่อง และการละเมิด
ทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ การแสวงหาประโยชน์ซึ่งรวมถึงการ
ค้าเด็ก การท�ำร้ายร่างกาย เช่น การตีและการทรมาน ตลอดจน
การท�ำร้ายจิตใจ ซึ่งรวมถึงการแยกให้เด็กอยู่อย่างโดดเดี่ยว
การไม่ให้ความรัก
และการลงโทษด้วยวิธีท�ำให้รู้สึกอับอาย
ทั้งนี้ เด็กทุพพลภาพเสี่ยงต่อการถูกละเมิดมากกว่าเด็กอื่น ๆ
ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน47
“ช่วยพวกเราด้วย .... ผมถูกส่งมาที่นี่
เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง เพราะผมเป็น
เด็กเร่ร่อน แต่ที่นี่ พวกผมต้องอยู่ปน
กับพวกเด็กไม่ดี ขนาดจะอาบน�้ำหรือ
นอนให้พอก็ยังท�ำไม่ได้เลย เพราะกลัว
ถูกลอบแทง ถูกท�ำร้าย หรือถูกเล่นงาน
ด้วยวิธีอื่น”

(เด็กชายวัย 12 ปีในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่ฟิจิ)48

ความบอบช�้ำทางจิตใจ - กรณีตัวอย่างจากประเทศเซอร์เบีย49
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนส่วนใหญ่มีพี่เลี้ยงน้อย
มากเมื่อเทียบกับจ�ำนวนเด็ก ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการ
สนองตอบต่อความต้องการของเด็ก
และส่งผลต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านพักเด็ก
แห่งหนึ่งที่ประเทศเซอร์เบีย (ถูกจัดว่าเป็นสถาบันเลี้ยง
ดูทดแทนซึ่งเป็นเลิศในระดับชาติ) ซึ่งมีพี่เลี้ยงห้องละ
สองคนท�ำหน้าที่ดูแลเด็กจ�ำนวน 16 คน
เด็กชายวัย 18 เดือนคนหนึง่ เรียนรูอ้ ย่างรวดเร็ว
ว่าพีเ่ ลีย้ งจะให้ความสนใจเมื่อเขาตีเด็กอื่น และความ
สนใจเชิงลบที่ได้รับก็ยังดีกว่าไม่ได้รับความสนใจเลย
การสนองตอบของพี่เลี้ยงต่อการกระท�ำของเขาส่งผล
โดยไม่ตั้งใจให้เขามีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น และสร้าง
ปัญหาจนเขาต้องถูกแยกไม่ให้อยู่ใกล้พี่เลี้ยงและเด็กอื่น
ๆ ความพยายามให้ได้รับการเอาใจใส่ของเด็กชายคนนี้

จึงกลับท�ำให้เขาถูกโดดเดีย่ ว และขาดโอกาสทีจ่ ะมีพฒ
ั นาการ
อย่างสมบูรณ์
เด็กหญิงวัย 2 ปีที่อาจบกพร่องด้านการเรียนรู้คน
หนึ่ ง พบว่ า พี่ เ ลี้ ย งจะให้ ค วามสนใจทั น ที ที่ เ ธอใช้ มื อ ข่ ว น
ร่างกายและดึงผมของเธอเอง เมื่อท�ำเช่นนี้แล้วได้ผลตาม
ต้องการทุกครั้ง เธอก็ยิ่งข่วนตามตัวและดึงผมของเธอเอง
บ่อยขึ้นอีก การไม่ถูกละเลยนั้นคุ้มค่ากับความเจ็บปวด แต่
ด้วยเหตุที่พี่เลี้ยงแต่ละคนต้องดูแลเด็กอีกเจ็ดคน มาตรการ
ที่ใช้ควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการมัดเด็กหญิงติด
กับเบาะนอนเพื่อป้องกันไม่ให้เธอท�ำร้ายตนเอง
ความ
ต้องการตามธรรมชาติให้ได้รับการเอาใจใส่ของเด็กหญิง
คนนี้ จึงส่งผลให้เธอถูกละเมิดทางร่างกายและถูกละเลย
ด้ ว ยมาตรการที่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทนรับรู้และยินยอมให้น�ำมาใช้
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

“ครั้งหนึ่งหนูไปเข้าห้องน�้ำ
โดยไม่รู้ว่าถึงเวลานับจ�ำนวนเด็กแล้ว
พอออกจากห้องน�้ำ พี่เลี้ยงก็จับหนู
เอาหัวกระแทกกับก�ำแพงตั้งหลายที”

(เด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่มองโกเลีย)50

ความรุนแรงในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมักถูกซ่อน
เร้นไว้เป็นส่วนใหญ่ การประเมินระดับและลักษณะของความ
รุนแรงดังกล่าวจึงท�ำได้ยาก แต่ก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการ
ละเมิดเช่นนี้อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก�ำลังพัฒนา โดยส่งผลต่อเด็กชายและเด็กหญิงใน
ทุกกลุ่มอายุ
• ผลการศึกษาในประเทศคาซัคสถานเมื่อปี พ.ศ.
2545 พบว่าร้อยละ 63 ของเด็กในบ้านพักเด็กเคยถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรง51
• ผลการส�ำรวจเด็กจ�ำนวน 3,164 คนในสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนที่ประเทศโรมาเนียเมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่า
เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ยืนยันว่ามีการใช้วิธีลงโทษ
ด้วยการตีเด็กเป็นประจ�ำ อีกทั้งเด็กมากกว่าหนึ่งในสามก็รู้
ว่าเด็กคนไหนบ้างที่เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์52
• ผลการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ.
2552 ระบุตัวผู้กระท�ำการละเมิดทางร่างกายและทางเพศ

จ�ำนวน 800 คน ซึ่งละเมิดเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน 1,090
คนระหว่างปี พ.ศ. 2457 ถึงปี พ.ศ. 254353
• ผลการส�ำรวจเด็กจ�ำนวน 2,245 คนในสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนที่ประเทศอินเดียซึ่งจัดท�ำโดยรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2550
พบว่าร้อยละ 52 ของเด็กเหล่านี้เคยถูกตีและถูกละเมิดทาง
ร่างกายในรูปแบบอื่น ๆ54
• ผลการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเพื่อการศึกษา
เรื่องความรุนแรงต่อเด็กขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.
2548 พบว่าเด็กทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเห็นว่า
ความรุนแรงในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนเป็นปัญหาส�ำคัญ55
• ผลการศึกษาในอเมริกาเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2545 พบ
ว่ า มี ก ารใช้ ค วามรุ น แรงกั บ เด็ ก ในสถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทน
มากกว่าในครอบครัวอุปถัมภ์ถึงหกเท่า56
ทั้งนี้ยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่าการแสวงหาประโยชน์จาก
เด็กและการค้าเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนก�ำลังเป็นปัญหา
เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง แม้วา่ ข้อมูลทางสถิตเิ กีย่ วกับประเด็นนี้
จะหาได้ยากมาก57 มีการใช้กระบวนการรับบุตรบุญธรรมระหว่าง
ประเทศเป็นฉากบังหน้าเพื่อการ “ค้าเด็ก” จากสถานสงเคราะห์
เด็ ก และพ่ อ แม่ ถู ก ชั ก น� ำ ให้ เ ข้ า สู ่ ส ถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทนเพื่ อ
ประโยชน์ทางการเงินจากการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
หน่ ว ยงานด้ า นการรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมที่ ไ ร้ ศี ล ธรรมสมคบกั บ

การค้าเด็กในประเทศไลบีเรีย58
มีความวิตกอย่างมากถึงปัญหาการค้าเด็กใน
ประเทศไลบีเรีย ด้วยเหตุที่มีสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าเพิ่ม
ขึ้นมากกว่าสิบเท่าจากจ�ำนวนเพียงสิบแห่ง (ที่รับรู้
อย่างเป็นทางการ) ในปี พ.ศ. 2532 เป็น 114 แห่งในปี
พ.ศ. 2551 (ตามข้อมูลกระทรวงสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไลบีเรีย) โดยเชื่อกันว่าจ�ำนวนที่แท้จริงสูงกว่า
นั้นมาก พร้อมกันนั้นก็มีการรับเด็กชาวไลบีเรียเป็นบุตร
บุญธรรมเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา และยุโรป ตัวอย่างเช่น การรับเด็กชาวไลบีเรีย
เป็นบุตรบุญธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มจ�ำนวน
ขึ้นจาก 89 คนในปี พ.ศ. 2547 เป็น 249 คนในปี พ.ศ.
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2551 ในหลายกรณีของการรับบุตรบุญธรรมดังกล่าว มี
พฤติการณ์ที่ถูกสรุปว่าเป็นการค้าเด็ก และข้อสรุปนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากการประเมินขององค์การสหประชาชาติ
เรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี พ.ศ.
255059 นับแต่นั้นมา รัฐบาลไลบีเรียก็ได้สั่งยับยั้งการส่งเด็ก
ไปเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตร
บุญธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนได้แจ้งเตือนเรื่องการรับ
เด็กชาวไลบีเรียเป็นบุตรบุญธรรม ไว้บนเว็บไซท์กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐ

2 ภัยจากการเลี้ยงดูทดแทนในสถาบัน

สถาบันเลี้ยงดูทดแทน เพื่อบีบบังคับหรือหลอกลวงพ่อแม่
ของเด็กให้มอบลูกไปเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ พ่อ
แม่ยอมท�ำตามด้วยความหวังว่าลูกจะได้รับโอกาสทางการ
ศึกษา ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีก
ครั้งเมื่อมีอายุครบ 18 ปี แต่มีพ่อแม่เพียงส่วนน้อยที่ได้รับ
การบอกกล่ า วว่ า พวกเขาก� ำ ลั ง สละสิ ท ธิ ข องการเป็ น ผู ้
ปกครองลูกตามกฎหมาย ส่วนบรรดาพ่อแม่บุญธรรมก็มัก
ไม่รู้ถึงสถานการณ์จริงของเด็กที่พวกเขารับเป็นบุตร
“เราพาลูกๆ ไปที่นั่น (สถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนแห่งหนึ่ง) เพื่อให้ช่วยดูแล
ระหว่างช่วงฤดูหนาว เพราะเราไม่มี
เงินค่าอาหารส�ำหรับลูก ๆ แต่พอเรา
กลับไปรับลูกกลับบ้าน พวกเขาก็
บอกว่า ลูก ๆ ได้ไปจากที่นั่นแล้ว”

(พ่อของเด็กในโรมาเนียเล่าถึงการที่ลูก
ถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ)60

ผลกระทบต่อสังคม

อาจกล่ า วได้ ว ่ า การดู แ ลเด็ ก ในสถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทนก�ำลังสร้าง “กลุ่มคนที่หายไป” ในหมู่เยาวชนที่ไม่
สามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างสมบูรณ์ เด็กจ�ำนวนมากที่
เข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนตั้งแต่อายุน้อย
มีระดับของ
พัฒนาการทางร่างกาย สังคม และอารมณ์ตำ�่ กว่าเกณฑ์ปกติ
โดยเฉพาะเด็กที่เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางร่างกาย
และจิตใจ ก็อาจประสบปัญหาเรื้อรังด้านพัฒนาการ การ
บาดเจ็บ และความบอบช�้ำ เด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมัก
ไม่ได้รับการศึกษาสูง ไม่ค่อยรู้หนังสือ และขาดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ส่วนเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่ถูกตัดขาด
จากชุมชมก็ขาดโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมซึ่ง
เป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับอนาคต
อีกทั้ง
เยาวชนกลุ่มนี้ยังมักถูกสังคมตราหน้าว่าเคยอยู่ในสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทน
“ถ้าคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
คุณก็จะได้แต่งงาน แต่คุณท�ำไม่ได้แน่
ถ้าอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า”
“พอคุณอายุมากไป พวกเขาก็ให้คุณ
ออกไปจากที่นี่ แต่คุณไม่มีที่ไป”

(เด็ก ๆ จากเมืองลิลองเว ประเทศมาลาวี)61

“ไม่เคยมีใครสอนพวกเราให้รู้วิธีด�ำเนิน
ชีวิตเอง พอถึงวันที่ก�ำหนด เราก็ได้รับ
แจกสบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และเสื้อผ้า
เหมือนกันหมดเกือบทุกคน เราตัดผม
ทรงเดียวกันด้วยจนถึงอายุ 12 เรารู้สึก
เหมือนกับอาศัยอยู่ในตู้ฟักไข่”

(เด็กหญิงในสถานสงเคราะห์ที่ประเทศรัสเซีย)62

“การส่งเด็กเข้าสถานรับรองก็เหมือน
กับการส่งเข้าคุก เพราะเด็กจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานรับรองแห่งนั้น
แสดงความเห็นไม่ได้ ออกไปพักผ่อน
ข้างนอกก็ไม่ได้ มันเหมือนถูกลงโทษ”

(ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือจากนานาชาติให้ความเห็น
ขณะท�ำหน้าที่ในประเทศปากีสถาน)63

ปัญหาทั้งหมดนี้ลดโอกาสในชีวิตของเด็กที่เติบโตขึ้น
จากสถาบันเลีย้ งดูทดแทน การปฏิบตั กิ จิ วัตรตามตารางทีก่ ำ� หนด
ไว้เป็นเวลาหลายปีโดยมีโอกาสตัดสินใจเลือกน้อยมากหรือไม่มี
เลย ท�ำให้เด็กเหล่านี้อาจไม่รู้วิธีด�ำเนินชีวิตอย่างอิสระ วิธีท�ำ
อาหาร วิธีใช้จ่ายและเก็บออมเงิน รวมถึงวิธีริเริ่มท�ำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์และ
ละเมิดมากกว่าเด็กอื่นๆ เพราะขาดความตระหนักเรื่องสิทธิ
ของตนและเคยชินกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
นอกจากนี้
พวกเขาและเธอก็อาจหางานท�ำหรือสร้าง
สัมพันธภาพทางสังคมได้ยาก
ผลร้ายที่เด็กๆ ได้รับจากการใช้ชีวิตยาวนานระหว่าง
ช่วงวัยเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน ย่อมส่งผลต่อสังคมโดย
รวมอย่างแน่นอน
ชีวิตที่ขาดโอกาสท�ำให้เด็กที่เคยอยู่ใน
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงกว่าเด็ก
ทั่วไปในด้านการก่ออาชญากรรมเพื่อความอยู่รอด
การมี
พฤติกรรมต่อต้านสังคม การมีปัญหาด้านการผูกพันกับผู้อื่น
(attachment disorders) การประสบปัญหาในการท�ำหน้าที่พ่อ
แม่ที่ดีในอนาคต ตลอดจนการต้องพึ่งพาบริการจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความอยู่รอด โดยทั่วไปเด็ก
เหล่านี้มักมีความสามารถน้อยกว่าเด็กอื่นๆ ในการร่วมเสริม
สร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยมีผลการวิจัยใน
ประเทศรัสเซีย ที่แสดงว่าเด็กที่มาจากสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
จ�ำนวนหนึ่งในสามกลายเป็นเด็กเร่ร่อน หนึ่งในห้าตกเป็นผู้
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

ผลกระทบระยะยาวจากการเติบโตในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน64
มีการศึกษาวิจัยไม่มากนักถึงผลกระทบจาก
การถูกละเมิดที่เด็กประสบในระยะยาว โดยหนึ่งในนั้น
คือการศึกษาที่ด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยคณะ
กรรมาธิการสอบสวนด้านการละเมิดเด็กของประเทศ
ไอร์แลนด์ (Irish Commission to Inquire into Child
Abuse) ซึ่งได้ปรึกษาหารือกับผู้ให้ข้อมูลทั้งชายและ
หญิงจ�ำนวนรวม 1,090 คน ที่ได้แจ้งเหตุว่าถูกละเมิด
ทางร่างกายหรือทางเพศขณะยังเด็กในสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนที่ประเทศไอร์แลนด์ ระหว่างปี พ.ศ. 2457 ถึงปี
พ.ศ. 2543 มีการสอบถามผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ถึงลักษณะ
ของการละเมิด ผลกระทบที่ได้รับ และวิธีแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดส�ำหรับอนาคต
ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวนมากกล่าวว่าเมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ ชีวิตของพวกเขาและเธอ “ถูกท�ำลายด้วยความ

ทรงจ�ำจากวัยเด็กเกี่ยวกับความหวาดกลัวและการถูก
ละเมิด” และเล่าปัญหาด้านความสัมพันธ์ การถูกตัดขาด
จากพี่น้องและเครือญาติ ความยากล�ำบากในการเป็นพ่อ
แม่ของพวกเขา และการกระท�ำต่อลูกของตนเองด้วย
พฤติกรรมที่พี่เลี้ยงในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนเคยกระท�ำต่อ
ตน ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวนราวครึ่งหนึ่งแจ้งว่าเคยเข้ารับบริการ
ให้ค�ำปรึกษา ชายหญิงเหล่านี้เล่าถึงชีวิตที่ยากจน ถูก
สังคมโดดเดี่ยว ติดสุรา เจ็บป่วยทางจิต มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวและท�ำร้ายตนเอง คนกลุ่มนี้จ�ำนวนร้อยละ 70 ไม่
ได้เรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษา แม้จะมีหลายคนที่ระบุ
ว่าตนเองประสบความส�ำเร็จทางอาชีพการงาน แต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะมีอาชีพเป็นแรงงานไร้ฝีมือ

ต้องหาในคดีอาชญากรรม ส่วนจ�ำนวนที่ฆ่าตัวตายก็อาจ
มากถึงหนึ่งในสิบของเด็กเหล่านี้65

รัฐบาลไลบีเรียได้ท�ำการประเมินสถานที่เลี้ยงเด็กก�ำพร้าใน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 114 แห่ง และพบว่ามีเพียง 28 แห่งที่
คุณภาพการเลี้ยงดูเด็กเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่ำ66 ส่วนการ
ศึกษาที่ด�ำเนินการโดยองค์การยูนิเซฟและรัฐบาลศรีลังกาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2550 ก็พบว่าในจ�ำนวนบ้านพักเด็ก 488 แห่งที่ด�ำเนิน
งานโดยเอกชน มีเพียงร้อยละ 2 ที่คุณภาพการเลี้ยงดูเด็กแต่ละ
คนเป็นไปตามมาตรฐาน67 มาตรฐานการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพต�่ำ
เช่นนี้ มักเป็นเพราะจ�ำนวนพี่เลี้ยงที่น้อยเกินไปส�ำหรับจ�ำนวน
เด็กที่ต้องได้รับการดูแล
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การเลี้ยงดูมี
คุณภาพดีจึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนของพี่เลี้ยงต่อจ�ำนวนเด็ก ซึ่ง
ท�ำได้ยากมากในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนขนาดใหญ่68

ปัญหาด้านคุณภาพการเลี้ยงดู
เรือ่ งน่ากังวลอีกประการหนึง่ คือ ปัญหาทีเ่ ด็กใน
สถานเลีย้ งดูทดแทนขนาดใหญ่ถกู ละเลย เนือ่ งจากมาตรฐาน
การเลีย้ งดูทมี่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ซึ่งรวมถึงภาวะทุพโภชนาการใน
ระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ปัญหาด้านสุขลักษณะและการ
รักษาพยาบาล การขาดโอกาสทางการศึกษา และปัญหา
เรื้ อ รั ง ของการขาดผู ้ ดู แ ลเอาใจใส่ ร ่ า งกายและอารมณ์
ตัวอย่างเช่น เด็กอาจต้องใช้เตียงนอนร่วมกับเด็กอื่นหรือ
นอนบนพื้น ได้รับอาหารเพียงวันละมื้อ ไม่มีพื้นที่หรือสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเล่น และได้รับการเอาใจใส่
จากพี่เลี้ยงน้อยมากหรือไม่ได้รับเลย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2551
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3 เหตุใดจึงยังมีการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน
แม้ ว ่ า การเลี้ ย งดู ท ดแทนในรู ป แบบสถาบั น จะ
เป็นต้นเหตุของความเสี่ยงส�ำหรับเด็ก แต่สถาบันเลีย้ งดู
ทดแทนก็ยงั คงเป็นวิธกี ารหลักในหลายประเทศ เนือ้ หาของ
บทนีจ้ ะอธิบายถึงสาเหตุทรี่ ฐั บาลของประเทศต่าง ๆ และ
บรรดาองค์กรอิสระไม่ลงทุนเพือ่ สนับสนุนครอบครัวของเด็ก
และการด� ำ เนิ น งานเลี้ ย งดู ท ดแทนที่ เ น้ น ครอบครั ว และ
ชุมชน รวมถึงความท้าทายทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจในอันที่จะให้การเลี้ยงดูทดแทนที่ดีส�ำหรับเด็ก
การขาดความมุ่งมั่นทางการเมือง
การขาดความมุ่งมั่นทางการเมืองในการลงทุนเพื่อ
เด็กกลุ่มเปราะบางที่สุด ก็คือต้นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้มีสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
เพราะนัน่ เป็น
ทางออกทีด่ สี ำ� หรับบรรดารัฐบาลซึง่ ไม่สามารถ หรือไม่จริงใจ
ทีจ่ ะจัดการกับปัจจัยอันซับซ้อนทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่
ผลักดันครอบครัวให้ส่งลูกเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน
สถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทนจึ ง ถู ก ใช้ เ ป็ น ที่ เ ก็ บ ซ่ อ นเหยื่ อ ของ
ความยากจน การกีดกันและเลือกปฏิบัติทางสังคม และเด็ก
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ปั ญ หาความยากจนและการกี ด กั น ทางสั ง คมที่
ท�ำให้ครอบครัวส่งลูกเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน
มัก
แก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวใน
กลุ่มชายขอบที่ยากจนมากที่สุด ซึ่งไม่มีสิทธิมีเสียงทางการ
เมือง อย่างไรก็ดี รัฐบาลมักไม่ต้องการลงทุนในด้านบริการ
สนับสนุนครอบครัว และการเลี้ยงดูทดแทนที่เน้นชุมชน
ส�ำหรับกลุ่มที่ต้องการบริการเหล่านี้มากที่สุด เนื่องจากการ
ท�ำเช่นนั้นอาจลดทอนวาระการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเอง
การจัดตั้งสถาบันเลี้ยงดูทดแทนยังเป็นวิธีที่ค่อน
ข้างง่าย ปรากฏชัด และมีขอบเขตการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
ส�ำหรับการ “แก้ปัญหา” เด็กที่ถูกแยกจากครอบครัว เด็ก
ก�ำพร้า และเด็กที่ถูกละเลยทอดทิ้ง โดยมีโครงสร้างการ
บริหารที่เหมาะส�ำหรับการจัดสรรเงินทุนและก�ำหนดตัวผู้
รับผิดชอบ พูดง่ายๆ ได้ว่า คือที่อันเหมาะสมที่จะส่งเงินไป

ให้ สถาบันเลี้ยงดูทดแทนให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ แลกกับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน ดังนั้นจึงดึงดูดแหล่งทุนที่ต ้ อ งการให้
ความช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และผู ้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ต ้ อ งท� ำ แค่
รายงานการใช้จ่ายเงิน ในขณะที่การเลี้ยงดูทดแทนในรูป
แบบครอบครัวมีความซับซ้อนกว่ามากและสื่อสารผลงานต่อผู้
บริจาคได้ยาก
รัฐบาล ผู้บริจาค และองค์กรที่มุ่งน�ำเสนอ “ผลงาน”
ย่อมเห็นว่าสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมีประโยชน์มาก ตัวอย่างเช่น
การนั บ จ� ำ นวนเด็ ก ในสถานรั บ รองนั้ น ท� ำ ได้ ง ่ า ยกว่ า การคิ ด
ค�ำนวณผลที่ได้รับจากงานรณรงค์ส่งเสริมการท�ำหน้าที่พ่อแม่
ที่ดี ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการติดตามผลที่ซับซ้อน ส่วนการ
ด�ำเนินงานเชิงป้องกันก็วัดผลได้ยากมาก ด้วยเหตุนี้ การ
แสดงออกว่ า ได้ แ ก้ ป ั ญ หาด้ ว ยความเด็ ด ขาดจึ ง มั ก เป็ น
ประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการป้องกันก่อนปัญหาจะเกิด
การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว ต้องได้รับการ
สนับสนุนเป็นเวลานานจึงจะเกิดผล ตัวอย่างเช่น ต้องใช้เวลา
หลายปี จึ ง จะสามารถจั ด ตั้ ง ระบบการรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับชาติ นี่คือประเด็นที่ส�ำคัญมากส�ำหรับ
รัฐบาลที่มุ่งแสดงผลงานภายในวาระการท�ำงานเพียงสมัยเดียว
รวมถึงองค์กรด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา ที่มุ่งรายงานผล
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานให้แก่ผู้บริจาคภายในกรอบ
เวลาของโครงการ
โครงสร้างที่ไม่รวมศูนย์และ “ไม่เป็นระเบียบ” อันเป็น
ลั กษณะเฉพาะของการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ สนั บ สนุ น การเลี้ ย งดู
ทดแทนในรูปแบบครอบครัวนั้น สร้างความลังเลให้กับรัฐบาล
ของบางประเทศ แหล่งทุนระดับสากลบางส่วน และองค์กรบาง
แห่ง ส่วนองค์กรที่ปฏิบัติงานในรัฐที่อ่อนแอก็ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใหม่ทั้งหมด
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว
เช่น ครอบครัวอุปถัมภ์ การเลี้ยงดูโดยเครือญาติ การสืบเสาะ
หาครอบครัว การคืนเด็กสู่ครอบครัว การรับบุตรบุญธรรม และ
บริการสวัสดิการสังคม
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

ความท้าทายด้านการเงิน
รัฐบาลของหลายประเทศไม่ต้องการรับภาระค่าใช้
จ่ายที่อาจสูงมากของการด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนที่เน้น
ครอบครัวและชุมชน ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการ
ด�ำเนินงานดังกล่าวมีความคุ้มค่ามากกว่าการด�ำเนินงานใน
รูปแบบสถาบันเลี้ยงดูทดแทน ตัวอย่างเช่น ผลการ
วิเคราะห์การด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนในประเทศโรมาเนีย
ประเทศยูเครน ประเทศมอลโดวา และประเทศรัสเซีย ที่
สรุปว่าการด�ำเนินงานเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนในสถานรองรับมี
ต้นทุนสูงกว่าการจัดบริการทางสังคมให้กับครอบครัวกลุ่ม
เสี่ยงและเครือญาติที่รับเลี้ยงดูเด็กโดยสมัครใจถึงหกเท่า
และสูงกว่าการให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวอุปถัมภ์สาม
เท่า70 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายแรกเริ่มและค่าจัดตั้งโครงสร้าง
ระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิผลส�ำหรับการด�ำเนินงาน
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวและชุมชน ก็เป็นความ
ท้าทายทางการเงินอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายด้าน
โครงสร้ า งที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง ในการจั ด จ้ า งและฝึ ก อบรมนั ก
สังคมสงเคราะห์จ�ำนวนมาก
รวมถึงการติดตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคนเหล่านี้ในการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก
กลุ่มเปราะบางและครอบครัว แต่ภาระค่าใช้จ่ายของรัฐใน
ระยะยาวก็จะลดลง เมื่อเด็กจ�ำนวนมากได้พัฒนาและเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ต้องพึ่งพา
บริการจากรัฐน้อยกว่าเด็กจากสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
เด็ก ๆ กลายเป็นสินค้า
การส่งเด็กเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนได้กลายเป็น
ธุรกิจในบางประเทศ เด็ก ๆ ได้กลายเป็นสินค้าของธุรกิจที่
ก�ำลังเติบโต
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนและโครงสร้างที่
สนับสนุนสถาบันเหล่านี้ ได้สร้างอาชีพให้กับพี่เลี้ยงเด็ก
และพนักงานอื่น ๆ จ�ำนวนมากที่อาศัยการด�ำเนินงานเลี้ยง
ดูทดแทนในรูปแบบนี้เป็นแหล่งรายได้
สถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนยั ง สร้ า งรู ป แบบการระดมเงิ น ทุ น ให้ กั บ องค์ ก ร
พัฒนาเอกชนและองค์กรด้านศาสนาและความเชื่อจ�ำนวน
มาก ทั้งที่มีขนาดเล็กและใหญ่ ที่ต้องพึ่งเงินบริจาคเพื่อ
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ความอยู่รอด องค์กรเหล่านี้จึงอาจเกรงว่าจะขาดแคลนเงินทุน
หากมีการด�ำเนินงานในรูปแบบสถาบันเลี้ยงดูทดแทนน้อยลง
หรือมีการปรับเปลี่ยนไปใช้การเลี้ยงดูทดแทนที่เน้นครอบครัว
และชุมชน ในบางกรณี พนักงานและผู้มีส่วนร่วมในระบบงาน
เลี้ยงดูทดแทนจึงเป็นผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสีย
เอง
อีกทั้งเป็นที่รู้กันว่ามีการเกณฑ์เด็กโดยสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนที่ ไ ร้ ศี ล ธรรมเพื่ อ หาก� ำ ไรจากการรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม
ระหว่างประเทศและการค้าเด็ก71 นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนของภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำนวนมากที่ได้รับเงินทุน
ตามจ�ำนวนเด็กที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดู และมุ่งรักษาจ�ำนวนเด็ก
ไม่ให้ลดลง
ตั้งใจท�ำดีด้วยความเข้าใจผิด
องค์กรด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาบางแห่งยังไม่
ตระหนั ก ถึ ง ผลร้ า ยที่ อ าจเกิ ด จากการด� ำ เนิ น งานในรู ป แบบ
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้บริจาคที่
เป็นเอกชน ซึ่งมักไม่รู้ว่าเงินสนับสนุนที่มอบให้สถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนนั้น ควรน�ำไปใช้ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่เน้นครอบครัว
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มากกว่า ส่วนสาเหตุส�ำคัญ
ที่สร้างความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ “สถานเลี้ยงเด็ก
ก�ำพร้า”
ก็คือการที่บรรดาองค์กรด้านมนุษยธรรมและการ
พัฒนาประสบความล้มเหลวในการสื่อสารถึงประโยชน์ของการ
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว ตัวอย่างเช่น สถานที่เลี้ยง
เด็กพร้าซึ่งทาสีสดใสและมีเด็ก ๆ ภายใต้การดูแลมากมาย มัก
สร้างความประทับใจให้กับผู้บริจาคชาวตะวันตกมากกว่าภาพ
ของเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในสภาพแวดล้อม
แบบสมถะทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา

4 เราควรเลี้ยงดูเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างไร
แนวปฏิบัติใหม่ระดับสากล เกี่ยวกับวิธีและสภาพ
ของการเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับเด็ก (Guidelines for the Appropriate Use and Conditions of Alternative Care for
Children) ได้ก�ำหนดกรอบการท�ำงานเพื่อจัดการกับปัญหา
ของการเลี้ยงดูเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน72 แนวปฏิบัตินี้
ถูกจัดท�ำขึ้นในปี พ.ศ. 2552 หลังจากได้มีการปรึกษาหารือ
กับรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็น
ระยะเวลาหลายปี โดยประกอบด้วยหลักการและวิธีปฏิบัติที่
ดีที่สุด ส�ำหรับการป้องกันและสนองตอบต่อความต้องการ
การดูแลของเด็ก
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว รวม
ทั้งข้อมูลจากชุดเอกสารขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save
the Children) เรื่องรูปแบบต่าง ๆ ของการเลี้ยงดูทดแทนที่
เป็นประโยชน์ (First Resort series on positive care options)73 ข้อมูลจากการท�ำงานขององค์กรอื่น ๆ และที่ส�ำคัญ
คือ ข้อมูลจากประสบการณ์ของบางประเทศ ซึ่งเป็นบท
เรี ย นส� ำ หรั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การเลี้ ย งดู โ ดย
ครอบครัวของเด็กเอง และวิธีจัดให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบที่เป็นประโยชน์หากจ�ำเป็น ทั้งนี้ เนื้อหา
ข้างต้นเป็นเพียงบทสรุปรูปแบบของการเลี้ยงดูทดแทน ซึ่ง
จะค้นหารายละเอียดที่ครบถ้วนได้จาก Save the Children
’s First Resort series74
หลักปฏิบัติ
แนวปฏิบัติใหม่นี้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญ ๆ ที่ควร
ยึดถือในการด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนและคุ้มครองเด็กดัง
ต่อไปนี้
• ไม่ควรส่งเด็กเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทนโดย
ไม่จ�ำเป็น
•ในล�ำดับแรก ควรมุ่งช่วยให้เด็กได้คงอยู่หรือคืนสู่
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ หรือในกรณีที่จ�ำเป็นได้รับการเลี้ยงดู
โดยญาติที่ใกล้ชิด
• ควรให้มาตรการแยกเด็กจากครอบครัวเป็นทาง
เลือกสุดท้าย โดยใช้ในช่วงเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เป็นได้
• ในกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูลูก

อย่างเหมาะสมแม้ว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอแล้ว
ก็ตาม รัฐมีหน้าที่สร้างหลักประกันให้เด็กคนนั้นได้รับการเลี้ยง
ดูทดแทนอย่างเหมาะสม
•การตัดสินใจและด�ำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการส่ง
เด็กเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน ควรกระท�ำในลักษณะราย
กรณีโดยนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและมีการปรึกษาหารือกับเด็ก
• ควรจั ด การเลี้ ย งดู ท ดแทนส� ำ หรั บ เด็ ก ในรู ป แบบ
ครอบครัวและอยู่ในชุมชนเดิมของเด็กแทนสถานรับรองโดย
เฉพาะเด็กวัยต�่ำกว่าสามปี
• ควรใช้ ก ารเลี้ ย งดู ท ดแทนในรู ป แบบสถานรั บ รอง
เฉพาะส�ำหรับกรณีที่รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม จ�ำเป็น
และเอื้ออ�ำนวยต่อพัฒนาการของเด็กคนนั้น โดยควรเป็นการ
จัดการที่พิจารณาส�ำหรับเด็กรายบุคคลหรือเด็กกลุ่มเล็ก
• การเลี้ ย งดู ท ดแทนส� ำ หรั บ เด็ ก ควรเป็ น ไปตาม
มาตรฐานด้านคุณ ภาพ และมีการติดตามผลโดยสม�่ ำ เสมอ
ส�ำหรับ ทุกกรณี
• ควรมีแผนการเลี้ยงดูเด็กรายบุคคลส�ำหรับเด็กทุกคน
ทีอ่ ยูใ่ นระบบการเลีย้ งดูทดแทน และมีการทบทวนแผนดังกล่าว
อย่างเป็นทางการ
•เด็กควรติดต่อกับครอบครัวได้โดยสม�่ำเสมอ และเด็ก
ที่เป็นพี่น้องกันควรได้อยู่ร่วมกัน
มีความเห็นพ้องกันมากขึ้นว่าต้องมี “แผนงานที่เป็น
องค์รวม” ส�ำหรับเด็กแต่ละคนและครอบครัวของเด็ก โดยเป็น
แผนงานที่ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการคุ้มครองและการ
เลี้ยงดู ที่ตรงกับความต้องการของเด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัว
และเด็กที่อยู่ในระบบการเลี้ยงดูทดแทน
มีความเห็นพ้องกันมากขึ้นด้วยว่า ควรจัดรูปแบบการ
เลี้ยงดูทดแทนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่พัฒนาตาม
วัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็กและครอบครัว75
โดยเฉพาะความต้องการของเด็กกลุ่มเปราะบางที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามช่วงวัยและระดับพัฒนาการ
ระหว่างที่อยู่ภายใต้
แผนการเลี้ยงดู เช่น เด็กทารกอาจต้องได้รับการเลี้ยงดูทดแทน
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

ในรูปแบบครอบครัว ในขณะที่เด็กวัยรุ่นอาจเหมาะกับการ
ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระภายใต้การก�ำกับดูแล หรือบ้านที่เลี้ยง
เด็กเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
วิธีด�ำเนินการดังต่อไปนี้สามารถผนวกเข้ากับแผน
งานรวม ที่ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการคุ้มครองและ
การเลี้ยงดูส�ำหรับเด็กและครอบครัว

การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การ
เลี้ยงดูโดยครอบครัวของเด็กเอง
การสนับสนุนเด็กให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะ
สมโดยครอบครัวของเด็กเองนั้นมีหลายวิธี ซึ่งอาจจัดแยก
ได้เป็นการด�ำเนินงานสองส่วนคือ การด�ำเนินงานที่เจาะจง
ส�ำหรับเด็กกลุ่มเปราะบาง และส่วนที่เป็นกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
การด�ำเนินงานสนับสนุนแบบเจาะจง
การด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวในการเลี้ยงดูลูก และป้องกันไม่ให้ครอบครัวต้อง
ส่งลูกเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทนนั้น มีวิธีต่าง ๆ ดังต่อไป
นี้
•จัดมาตรการควบคุมระบบการเลี้ยงดูทดแทน ให้
รับได้เฉพาะเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะ
ให้การเลี้ยงดู แม้ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วเท่านั้น
• วางแผนด�ำเนินงานเลี้ยงดูเด็กรายบุคคลให้ได้รับ
การเลี้ยงดูทดแทนอย่างเหมาะสม และได้คืนสู่ครอบครัว
เมื่อมีความเป็นไปได้
• จัดบริการเยี่ยมบ้านเพื่อให้การสนับสนุนด้านการ
เลี้ยงดูลูก การส่งต่อเพื่อรับบริการอื่น การให้ค�ำแนะน�ำและ
ข้อมูล
• จัดบริการด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ของเด็ก
• การสนับสนุนด้านจิตวิทยาและสังคมแก่เด็กและ
ครอบครัว เพื่อช่วยให้สามารถผ่านพ้นปัญหา ทั้งที่เป็น
ปั ญ หาส่ ว นบุ ค คลและปั ญ หาด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคล
• การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติส�ำหรับช่วงก่อน
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คลอดบุตร วิธีเลี้ยงดูลูก และวิธีเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ
•การจัดบริการส�ำหรับเด็กและครอบครัว
ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการติดสุราและยาเสพติด
• การจั ด บริ ก ารแบบผสมผสานส� ำ หรั บ เด็ ก และ
ครอบครัวที่มีภาวะทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย
• การสนั บ สนุ น ด้ า นการรณรงค์ แ ละด้ า นกฎหมาย
ส�ำหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อประกันให้เด็กมีทะเบียน
เกิดและได้เข้าถึงบริการพื้นฐานต่าง ๆ
• การจัดบริการสืบเสาะหาครอบครัวของเด็กและคืน
เด็กสู่ครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประสบภัยจาก
ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท�ำให้เด็กต้องใช้
ชีวิตบนท้องถนนหรือต้องอยู่ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
บริการต่าง ๆ ที่เป็น “งานพัฒนาชุมชน” หรือ “บริการ
ขั้นพื้นฐาน” สามารถถูกจัดให้เป็นการด�ำเนินงานส่วนที่เป็น
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ซึ่งควรประกอบ
ด้วยการสนับสนุนให้มีกลไกติดตามผลและแก้ปัญหาในระดับ
ชุมชน เพื่อให้ช่วยระบุว่าเด็กคนใดบ้างอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
และช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ กิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครัว ได้แก่
• การสร้างหลักประกันให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
•การแก้ปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
น�ำไปสู่การละเลยทอดทิ้งและการละเมิด
• การสร้างหลักประกันให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึง
บริการสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์
•การสร้างความตระหนักให้กับเด็ก ครอบครัว และ
บุคคลอื่น ๆ ในเรื่องสิทธิของเด็ก และการคุ้มครองเด็ก
•การจัดให้มีศูนย์รับดูแลเด็กในช่วงกลางวัน เพื่อให้
พ่อแม่เด็กมีเวลาประกอบอาชีพ
• การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและชมรมเด็ก
ในระดับชุมชน เพื่อให้ช่วยสนับสนุนครอบครัวกลุ่มเปราะบาง
และช่วยระบุว่าเด็กคนใดบ้างอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
•การสนับสนุนของใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับครอบครัว
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและอาชีพ
ให้กับครอบครัว

4 เราควรเลี้ยงดูเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างไร

การคุ้มครองทางสังคม
การคุ้มครองทางสังคมตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดย
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) หมายถึง
โครงการและนโยบายที่ มุ ่ ง ช่ ว ยผู ้ ย ากจนและอยู ่ ใ นภาวะ
เปราะบาง ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและมีชีวิตที่มั่นคงขึ้น76
การคุ้มครองทางสังคม มีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนเด็กให้
ได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัวของเด็กเอง
รวมถึงช่วย
บรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่ได้รับบริการขั้นพื้น
ฐาน ซึ่งผลักดันครอบครัวจ�ำนวนมากให้ต้องส่งลูกเข้าสู่
สถาบันเลี้ยงดูทดแทน ทั้งนี้ แผนงานด้านการคุ้มครองทาง
สังคม ได้แก่
• การจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยสม�่ำเสมอตาม
ก�ำหนดเวลา ให้แก่บคุ คลหรือครอบครัวเพือ่ บรรเทาปัญหา
ความยากจนและภาวะเปราะบาง
รวมถึงเพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดู
บุตร บ�ำนาญสังคม และเบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร ซึง่ ช่วยให้
ครอบครัวสามารถเลีย้ งดูและสนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกและบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความดูแลได้
• การสนับสนุนด้านความมัน่ คงทางอาหารเป็นระยะ
เวลาสัน้ ๆ แก่ครัวเรือน เพือ่ ลดความเสีย่ งในสถานการณ์ที่
ยากล�ำบาก เช่น ภาวะความแห้งแล้ง
•การจัดบริการฟรีด้านสุขภาพและการศึกษา
•การจัดบริการ และหลักประกันทางสังคม เพื่อส่ง
เสริมความเท่าเทียมกัน ลดปัญหาการเลือกปฏิบัติ และลด
ภาวะเปราะบางของเด็กและครอบครัว ซึ่งรวมถึงปัญหา
ความยากจน ตัวอย่างเช่น การจัดบริการรับเลี้ยงเด็กในช่วง
กลางวันฟรี และการจัดนักสังคมสงเคราะห์ส�ำหรับคอยช่วย
เด็กและครอบครัวให้เข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
การด� ำ เนิ น แผนงานด้า นการคุ้ม ครองทางสังคม
อย่างมีประสิทธิผล
จะเป็นประโยชน์มากต่อเด็กในกลุ่ม
เปราะบางและครอบครัวของเด็ก77 ตัวอย่างเช่น องค์การ
UNICEF เพิง่ ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับบริการเลีย้ งดูเด็กในพืน้ ที่
ทางใต้ของแอฟริกา และพบว่าแผนงานด้านการคุม้ ครองทาง
สังคมสามารถลดจ�ำนวนเด็กที่ต้องเข้าสู่ระบบการเลี้ ย งดู
ทดแทน และช่วยให้เครือญาติสามารถรับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่
ไม่สามารถให้การเลี้ยงดู78
ส่วนองค์การช่วยเหลือเด็ก
(Save the Children) ก็ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับแผนงาน

จ่ายเงินอุดหนุนในพื้นที่ตะวันออกและทางใต้ของแอฟริกา และ
พบว่าแผนงานดังกล่าวช่วยให้ครอบครัวสามารถรับภาระใน
การดูแลสมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่วย และเลี้ยงดูเด็กที่พ่อแม่
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตไปแล้ว79 นอกจากนี้ แผนงานจ่ายเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI) ในประเทศบราซิล ก็ได้ลดปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ80
อย่างไรก็ดี มีบทเรียนจากประสบการณ์ที่บ่งชี้ว่าแผน
งานด้านการคุ้มครองทางสังคม
ควรมีลักษณะเช่นใดจึงจะ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการอันหลากหลายของเด็กได้
อย่างแท้จริง บทเรียนข้อแรกคือ วิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การจ่ายเงิน
อุดหนุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการจัดบริการด้านสวัสดิการ
สังคมควบคู่ไปด้วย81 ซึง่ เป็นเรือ่ งยากส�ำหรับประเทศทีโ่ ครงสร้าง
ด้านสวัสดิการสังคมยังไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้บางประเทศมีการลงทุน
อย่างจ�ำกัดในการคุ้มครองทางสังคม
โดยเฉพาะในการจัด
บริการสนับสนุนทางสังคมและบริการช่วยเหลือครอบครัว82 อีก
ทั้งยังมีความเสี่ยงที่เวลาและทรัพยากรของฝ่ายบริหารที่เตรียม
ไว้ส�ำหรับบริการช่วยเหลือทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ จะถูกถ่าย
โอนไปใช้เพื่อรองรับภาระงานด้านการจ่ายเงินอุดหนุน
บทเรียนข้อที่สองคือ จะต้องด�ำเนินแผนงานด้านการ
คุ้มครองทางสังคมโดยมุ่งเน้นที่เด็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด83 นั่นคือ ต้องมีความเข้าใจและมุ่งแก้ไขสาเหตุที่ท�ำให้เด็ก
อยู่ในภาวะเปราะบาง ซึ่งอาจครอบคลุมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ การศึกษา สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม โดย
หลักฐานล่าสุดจากพื้นที่ตะวันตกและทางใต้ของแอฟริกา ได้
แสดงว่าความรุนแรง การละเมิด การแสวงหาประโยชน์ และ
การละเลยทอดทิ้ ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความ
เปราะบางและความเสี่ยง แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ภายใต้ น โยบายและแผนงานด้ า นการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมใน
อดีต84 ทั้งนี้ จะต้องป้องกันอย่างเข้มงวดไม่ให้แผนงานด้านการ
คุ้มครองทางสังคมสร้างผลกระทบเชิงลบโดยไม่ตั้งใจ เช่น ส่ง
เสริมผู้คนหรือองค์กรต่าง ๆ ให้รับเลี้ยงดูเด็กเพื่อประโยชน์
ทางการเงิน
การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

การสนับสนุนครอบครัวในประเทศแอฟริกาใต้ 85
มีการประมาณการว่าเด็กในประเทศแอฟริกาใต้
ราวร้อยละ 66 (11.9 ล้านคน) อยู่ในครอบครัวยากจน โดย
ร้อยละ 84 มีอายุไม่เกิน 13 ปี และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูจากรัฐบาลเป็นจ�ำนวนเงินเดือนละ 240 แรนด์ (26
ดอลลาร์สหรัฐ) ส�ำหรับเด็กแต่ละคนในกลุ่มเป้าหมาย โดย
เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนนี้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มี
จ�ำนวนมากกว่า 8 ล้านคน ส่วนครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกซึ่งมี
ความต้องการพิเศษ ซึ่งรวมถึงกรณีทุพพลภาพ ก็ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเช่นกัน นอกจากนี้ ก็มีบริการด้านต่าง ๆ ส�ำหรับ
ครอบครัวและชุมชน ที่จัดโดยรัฐบาล องค์กรด้านศาสนา
และความเชื่อ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงมีศูนย์ให้การ
ช่ ว ยเหลื อ ที่ ด� ำ เนิ น การโดยรั ฐ บาลภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างกรมสุขภาพ กรมการพัฒนาสังคม และกรมการ
ศึกษา โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้ค�ำปรึกษาและการตรวจ
โรค บริการตรวจรักษาที่บ้านของผู้ป่วยหนัก การให้ยาต้าน
ไวรัส การจัดอาหารส�ำหรับเด็กนักเรียนบางกลุ่ม และบริการ
ส่งต่อไปพบนักสังคมสงเคราะห์เพื่อรับเงินช่วยเหลือ
รัฐบาลยังได้จ่ายเงินสนับสนุนเดือนละ 680 แรนด์
(79 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ผู้ปกครองที่รับอุปถัมภ์เด็กอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยเด็กจะต้องผ่านการ
ประเมินโดยนักสังคมสงเคราะห์ และได้รบั การระบุชอื่ อย่าง
เป็นทางการว่าเป็นเด็กทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การเลีย้ งดูทดแทน
ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อศาลให้มคี ำ� สัง่ อนุมตั ติ ามกฎหมาย นอกจาก

แม้ ว ่ า จะมี บ ริ ก ารเชิ ง ป้ อ งกั น อย่ า งรอบด้ า นที่ มี
คุณภาพสูงเพียงใด สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะต้องมีเด็ก
จ�ำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถได้รับการเลี้ยงดูและคุ้มครองโดย
ครอบครัวของเด็กเอง วิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับเด็กเหล่านี้คือ การ
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวที่มีการติดตามผลและ
สนับสนุนอย่างดี86 ส่วนเด็กวัยรุ่นที่ไม่ต้องการอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวทดแทน วิธีที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการเลี้ยงดู
ระยะสั้ น ก็ อ าจเป็ น บ้ า นที่ เ ลี้ ย งเด็ ก เป็ น กลุ ่ ม ขนาดเล็ ก ใน
ชุมชน
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นี้ การเลี้ยงดูเด็กของผู้รับอุปถัมภ์จะต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ควบคุมของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะท�ำการประเมินซ�้ำทุกสอง
ปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลได้จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่เด็ก
449,009 คน โดยร้อยละ 12 ของเด็กเหล่านี้ (50,000 คน) ได้รับ
การเลี้ยงดูโดยผู้รับอุปถัมภ์ที่ไม่ใช่ญาติ ในขณะที่เด็กส่วนใหญ่
ได้รับการเลี้ยงดูโดยเครือญาติที่เป็นย่าหรือยาย (ร้อยละ 41)
และป้า (ร้อยละ 30)
มีการศึกษาที่จัดท�ำให้แก่องค์การ UNICEF เพื่อทบท
ทวนบริการสนับสนุนครอบครัวในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งสรุป
ผลว่าแผนงานด้านการคุ้มครองทางสังคมทั้งที่ได้ยกตัวอย่างมา
นี้และแผนงานที่ไม่ได้กล่าวถึง เป็นวิธีสนับสนุนที่เป็นประโยชน์
ต่อการช่วยให้เด็กไม่ต้องถูกส่งเข้าสู่สถานสงเคราะห์ และมีเด็ก
ในกลุ่มเสี่ยงจ�ำนวน 8.5 ล้านคน ที่ได้รับประโยชน์จากเงินช่วย
เหลือภายใต้แผนงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร และแผน
งานสนับสนุนเงินครอบครัวอุปถัมภ์
อย่างไรก็ดี ความท้าทายที่ส�ำคัญข้อหนึ่งของระบบ
สนับสนุนครอบครัวในประเทศแอฟริกาใต้ก็คือ ระยะเวลาที่นัก
สังคมสงเคราะห์ต้องใช้ในการบริหารและติดตามผลของแผน
งานเหล่านี้ โดยพวกเขาและเธอได้รายงานว่าต้องใช้เวลาร้อย
ละ 75 กับงานด้านเอกสารและการบริหาร ท�ำให้เหลือเวลาน้อย
มากส�ำหรับงานด้านการคุ้มครองเด็ก

วิธีป้องกันเด็กจากผลร้ายของสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
คือการจัดให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวทดแทน ที่ช่วยให้
เด็กได้รับการเอาใจใส่ ความรัก ประสบการณ์ใช้ชีวิตใน
ครอบครัว และโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม ซึ่งล้วนแต่เอื้ออ�ำนวยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ
สามารถและความเข้มแข็งทางอารมณ์ส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต
อย่างอิสระ ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNCRC) ยังได้เห็นถึงประโยชน์ของการเลี้ยงดูทดแทนในรูป
แบบครอบครัว
การเลีย้ งดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว ได้แก่ เครือ

4 เราควรเลี้ยงดูเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างไร

ญาติอปุ ถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์ การรับบุตรบุญธรรม และ
การสนับสนุนช่วยเหลือบ้านทีเ่ ด็กอยูก่ นั เอง อย่างไรก็ดี ไม่มี
รูปแบบใดของการเลีย้ งดูทดแทนทีป่ ลอดจากความเสีย่ งโดย
สิน้ เชิง ตัวอย่างเช่นประสบการณ์จากสหราชอาณาจักร ที่
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลร้ า ยที่ เ ด็ ก ได้ รั บ จากกรณี ที่ ค รอบครั ว
อุปถัมภ์ให้การเลี้ยงดูต่อไปไม่ได้ และกรณีที่มีการเปลี่ยน
ครอบครัวอุปถัมภ์ครั้งแล้วครั้งเล่า87 วิธีลดความเสี่ยงก็คือ
จะต้องพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ยั่งยืนด้วยความ
รอบคอบ เพื่อเป็นหลักประกันให้เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิผล
ปลอดภัย และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล�ำดับ
แรก
การสร้ า งรู ป แบบการเลี้ ย งดู ท ดแทนในรู ป แบบ
ครอบครัว จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการท�ำงานและ
บริการที่ครอบคลุมรอบด้าน ตัวอย่างเช่น
• ท� ำ การคั ด เลื อ กและให้ ก ารฝึ ก อบรมครอบครั ว
ทดแทน

•จัดท�ำกรอบกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการ เพื่อ
ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ ใ ห้ ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก และรั ฐ อย่ า ง
ชัดเจน ตลอดจนเพื่อควบคุมระบบการเลี้ยงดูทดแทน ให้รับ
เฉพาะเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถหรือไม่เต็มใจให้การเลี้ยงดู
แม้ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วเท่านั้น
•ก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำ จัดท�ำแผนการดูแลเด็ก การ
จัดบริการติดตามผลและตรวจสอบ
• สร้างกลไกคุ้มครองทางสังคมเพื่อเป็นหลักประกันให้
ครอบครัวทดแทนมีเงินเพียงพอส�ำหรับการเลี้ยงดูเด็ก
•ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและสังคม เพื่อเป็นหลัก
ประกันให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูและคุ้มครอง
• จัดให้มีจ�ำนวนนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพมากพอ
ส�ำหรับให้การสนับสนุนแก่เด็ก และท�ำหน้าที่แทนพี่เลี้ยง
หรือพ่อแม่ของเด็ก
• ท�ำการรณรงค์สร้างความตระหนักให้สังคมทุกระดับ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัว

การด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนที่เน้นครอบครัวและชุมชนในโครเอเชีย88
กรมการพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว ของประเทศ
โครเอเชียมีศูนย์สังคมสงเคราะห์ 100 แห่ง ที่ด�ำเนินงานมา
นานกว่า 50 ปีเพื่อพิทักษ์ครอบครัว ท�ำหน้าที่ผู้ปกครอง ให้
ค�ำปรึกษาแก่ครอบครัว และไกล่เกลี่ยกรณีหย่าร้าง โดยทีม
งานในแต่ละศูนย์ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์
นัก
จิตวิทยา นักการศึกษา และที่ปรึกษาด้านกฎหมายต�ำแหน่ง
ละหนึ่งคนท�ำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการเพื่อให้บริการ
แบบครบวงจร (one-stop service) ที่เน้นสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนแบบครอบครัวและอยู่ในชุมชน
รัฐบาลโครเอเชียยังได้อนุมัติให้องค์กรพัฒนาเอกชนจัดตั้ง
ศูนย์สังคมสงเคราะห์ซึ่งด�ำเนินงานในลักษณะเดียวกับศูนย์
ของภาครัฐ โดยภารกิจหลักของศูนย์เหล่านี้ได้แก่
•การเลี้ยงดูเด็กทุพพลภาพในบ้านของเด็กเอง โดย
อาจมีการให้เงินช่วยเหลือด้วย
•ท�ำงานร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กของภาครัฐ 14
แห่ง และขององค์กรพัฒนาเอกชน 3 แห่ง เพื่อการด�ำเนิน
งานด้านการคืนเด็กสู่ครอบครัว การส่งเด็กเข้ารับการเลี้ยงดู
ทดแทน และการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

•ด�ำเนินงานจัดหา ประเมินผล ฝึกอบรม ให้การ
รับรอง ก�ำกับควบคุม และสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ส�ำหรับ
เด็กประมาณ 2,500 คน
•ด�ำเนินงานด้านการรับบุตรบุญธรรม โดยแต่ละปีมี
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศประมาณ 125 คน
ส่วนการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศก็ถูกจ�ำกัดไว้ที่ 5 ถึง
6 คน แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากนอกประเทศให้เพิ่มจ�ำนวนเด็ก
ก็ตาม ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มจ�ำนวนการรับบุตรบุญธรรม
ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
•ท�ำงานร่วมกับสถานสงเคราะห์ผู้พิการ 25 แห่ง (มี
ผู้ใหญ่และเด็กภายใต้การดูแล 6,000 ถึง 7,000 คน) เพื่อสร้าง
บ้านส�ำหรับผู้พิการกลุ่มเล็กจ�ำนวนห้าถึงหกคน
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องตระหนักว่า
การดู แ ลและคุ ้ ม ครองเด็ ก ในกลุ ่ ม เปราะบางคื อ หนึ่ ง ใน
บทบาทพื้นฐานของตน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติก�ำหนดให้รัฐต้องสร้างหลักประกันให้พ่อแม่
และผู้ปกครองตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม ต้องให้การคุ้มครอง
เป็ น พิ เ ศษแก่ เ ด็ ก ที่ ถู ก แยกออกจากผู ้ ดู แ ลหลั ก ด้ ว ยการ
สร้างหลักประกันให้มีระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่เหมาะสม
รวมถึงจัดให้ผู้เลี้ยงดูทดแทนได้รับบริการและการสนับสนุน
เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของเด็กได้รับ เพื่อลดภาระของการรับ
เลี้ยงดูเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กก�ำพร้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ทาง
ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนที่มีสตรีเป็นหัวหน้าครอบครัว
และมีจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัวมากกว่าครัวเรือนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเฉพาะ
ลูกของตน89
การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวก็มีความ
เสี่ยงเช่นกัน จึงจ�ำเป็นต้องสร้างหลักประกันให้มีการติดตาม
ผลและสนับสนุนเด็กทุกคนที่ได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบนี้
ตัวอย่างเช่น ครอบครัวทดแทนอาจปฏิบัติต่อลูกของตนต่าง
จากเด็กที่รับเลี้ยงดู และในบางกรณี ครอบครัวทดแทนอาจ
แสวงหาประโยชน์จากเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์
จากสวัสดิการสังคมหรือทรัพย์สินเมื่อพ่อแม่ของเด็กเสีย
ชีวิต90 แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ย่อมไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนิ่งเฉย
หรือไม่ด�ำเนินการใดๆ เพื่อขจัดความเสี่ยงที่รุนแรงกว่าใน
การส่งเด็กเข้าสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
การปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กใน
สถาบันเลี้ยงดูทดแทน
นอกจากการจ�ำกัดจ�ำนวนการส่งเด็กเข้าสู่สถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนแล้ว เรื่องอื่น ๆ ที่ต้องด�ำเนินการอย่างเต็มที่
คือการสร้างหลักประกันให้สถาบันเลี้ยงดูทดแทนต้องสนอง
ตอบต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน ต้องด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ และต้องให้การเลี้ยงดูเด็กเป็นราย
บุคคลและเป็นกลุ่มย่อย ทั้งนี้ การด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุง
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนจะต้องไม่แย่งทรัพยากรไปจากการ
ด�ำเนินงานสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูลูก และจาก
การพัฒนาวิธีเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว
เช่น
ครอบครัวอุปถัมภ์และการรับบุตรบุญธรรม
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แนวปฏิบัติใหม่ระดับนานาชาติได้ก�ำหนดมาตรฐาน
ด้านคุณภาพส�ำหรับการเลี้ยงดูทดแทนทุกรูปแบบ โดยเป็น
มาตรฐานสากลที่ ยึ ด ตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ และน�ำไปใช้ได้กับทุกประเทศ โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
เกี่ยวกับวัฒนธรรม สถานะทางการเงิน และสภาวะการเมือง
ทั้งนี้ ข้อมูลจากชุดเอกสาร (First Resort series) ขององค์การ
ช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)91 ได้ให้รายละเอียดเกี่ยว
กับมาตรฐานด้านคุณภาพดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังนี้
• ควรจ�ำกัดการใช้การเลี้ยงดูทดแทนแก่เด็กในรูปแบบ
สถาบัน เฉพาะส�ำหรับกรณีที่รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม
จ�ำเป็น และเอื้ออ�ำนวยต่อพัฒนาการของเด็กคนนั้น รวมถึงเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อเขาหรือเธอเท่านั้น
• เด็ ก เล็ ก ควรได้ รั บ การเลี้ ย งดู ท ดแทนในรู ป แบบ
ครอบครัว โดยเฉพาะส�ำหรับเด็กวัยต�่ำกว่า 3 ปี และไม่ควรถูก
ส่งเข้าสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
• ในประเทศที่ยังคงมีสถาบันเลี้ยงดูทดแทนขนาดใหญ่
รัฐควรพัฒนาทางเลือกอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดจ�ำนวนสถาบันเลี้ยงดูทดแทนอย่าง
รวดเร็ว ภายใต้ยุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งยกเลิกการเลี้ยงดูทดแทนใน
รูปแบบสถาบันโดยสิ้นเชิง
• รั ฐ ควรก� ำ หนดมาตรฐานการเลี้ ย งดู เ พื่ อ สร้ า งหลั ก
ประกั น ด้ า นคุ ณ ภาพและสภาพแวดล้ อ มที่ เ กื้ อ หนุ น ต่ อ
พัฒนาการของเด็ก เช่น การเลี้ยงดูเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นก
ลุ่มย่อย รวมถึงประเมินสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่เหลืออยู่ตาม
มาตรฐานนี้
•ในการพิจารณาจัดตั้ง หรือให้อนุญาตจัดตั้งสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนใหม่ของทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐควรให้ความ
ส� ำ คั ญ อย่ า งเต็ ม ที่ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลด
จ�ำนวนสถาบันเลี้ยงดูทดแทน
• ต้ อ งมี ก ารประเมิ น และควบคุ ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เพื่อเป็นหลักประกันให้การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบันถูก
ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่านั้น
รวมถึงมีการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก
จะได้กลับสู่การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไป
ได้ นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนกรณีของเด็กที่อยู่ในสถาบัน
เลี้ยงดูทดแทนโดยทันที และจัดให้ได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบ
ครอบครัวหากเป็นไปได้
• ควรจัดให้เด็กที่เป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันและควรเปิด
โอกาสอย่างเต็มที่ให้ติดต่อได้โดยสม�่ำเสมอกับครอบครัวและ
ชุมชนของเด็กเอง

4 เราควรเลี้ยงดูเด็กกลุ่มเปราะบางอย่างไร

•ความต้องการด้านสุขภาพ โภชนาการ ความ
ปลอดภัย อารมณ์ พัฒนาการ และความต้องการอื่นๆ ของ
เด็กควรได้รับการสนองตอบอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าเด็กคนนั้น
จะมีอายุเท่าไร มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างไร และมีความ
สามารถอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ ควรมีชุดแผนการดูแลที่ตรงกับ
ความต้องการของเด็กแต่ละคน
•ต้องมีชุดกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานที่
ครอบคลุมรอบด้าน รวมถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ทุก
ฝ่ายตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และมีความรับผิด
หากมีการฝ่าฝืน
โดยมีบริการติดตามตรวจสอบอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมี
การจัดการให้ผู้ฝ่าฝืนถูกลงโทษตามกฎหมายหรือตามกฎ
ระเบียบทางวิชาชีพ
• สถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทนทุ ก แห่ ง ควรได้ รั บ ใบ
อนุญาตจากรัฐ และควรรับผิดชอบ รายงานการด�ำเนินงาน
ต่อรัฐ
• จ�ำนวนพี่เลี้ยงต้องมีสัดส่วนเพียงพอกับจ�ำนวน

เด็ก และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนต้องได้รับการคัด
เลือก ก�ำกับควบคุม และฝึกอบรมอย่างรอบคอบ
• ควรสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยว
กับการเลี้ยงดูทดแทนของเด็กเอง
• ความเป็ น อยู ่ ข องเด็ ก แต่ ล ะคนในสถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทนควรมีการติดตามและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
ทั้งใน
ระหว่างที่อยู่ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน และหลังจากที่ได้ออก
จากสถาบันเลี้ยงดูทดแทนแล้ว
รั ฐ บาลของทุ ก ประเทศมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ก�ำหนดและก�ำกับควบคุมมาตรฐานด้านคุณภาพ ส�ำหรับการ
เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบันและในรูปแบบครอบครัว เพื่อ
ให้แต่ละประเทศให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานในด้านนี้และ
ปรับกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตน
ทั้งนี้ แหล่งทุน องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลอื่น ๆ อาจต้อง
ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินส�ำหรับการออกแบบ
และก�ำกับควบคุมมาตรฐานดังกล่าว

การน�ำเด็กออกจากสถาบันเลี้ยงดูทดแทนในประเทศอินโดนิเซีย92

ประเทศอินโดนิเซียมีเด็กประมาณ 500,000 คนที่อยู่
ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทน 8,000 แห่ง ซึ่งเกือบทั้งหมด (ร้อยละ
99) ด�ำเนินงานโดยองค์กรด้านศาสนาแต่ขาดการก�ำกับควบคุม
ในปี พ.ศ. 2546 มีการผ่านกฎหมายที่เน้นให้เด็กได้รับการเลี้ยง
ดูโดยครอบครัว แต่ระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศนี้เกือบ
ทั้งหมดยังต้องพึ่งการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน อย่างไร
ก็ดี ผลการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2550 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ให้กับแนวคิดของรัฐบาล เนื่องจากพบว่าร้อยละ 56
ของเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมีทั้งพ่อและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่
ส่วนเด็กที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีจ�ำนวนเกือบ
ร้อยละ 90 โดยเด็กส่วนใหญ่ถูกส่งเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทน
เพื่อให้ได้รับการศึกษา และจะออกจากสถาบันเมื่อจบการศึกษา
ระดับมัธยม
ผลจากการส�ำรวจดังกล่าวถูกใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับ
การปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ของกระทรวงกิจการสังคมของ
อินโดนิเซีย โดยได้เริ่มจัดท�ำกรอบวิธีการและกฎการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับสถาบันเลี้ยงดูทดแทน และมาตรฐานระดับชาติส�ำหรับ
การเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานก�ำกับควบคุมและระบบ
การพิจารณาออกใบอนุญาตขึ้น ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้านเด็ก
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนจุดเน้นไปที่
การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวและการจัดบริการสนับสนุน โดย

ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ แต่ครอบคลุมการคุ้มครองเด็ก
ทุกกรณี การสนับสนุนทางการเงินถูกเปลี่ยนจากสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนไปสู่การเลี้ยงดูโดยครอบครัว ซึ่งถูกก�ำหนดให้ใช้เป็นทาง
เลือกแรกในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
กระทรวงกิจการสังคมได้จัดท�ำฐานข้อมูลระดับชาติของ
เด็กในระบบการเลี้ยงดูทดแทน และสั่งการหน่วยงานก�ำกับควบคุม
ในระดับท้องถิ่นให้ติดตามตรวจสอบสถานสงเคราะห์เด็กในพื้นที่
ของตน ในการนี้ Muhammadiyah ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมที่ใหญ่เป็น
อันดับสองในประเทศอินโดนิเซีย และมีจ�ำนวนสถานสงเคราะห์เด็ก
มากที่สุด ก็ได้น�ำข้อมูลสถานสงเคราะห์ของตนจ�ำนวนร้อยละ 80
เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนให้ขยายบทบาท
อันเข้มแข็งขององค์กรในระดับชุมชน ไปสู่การส่งเสริมการเลี้ยงดู
โดยครอบครัว
การด� ำ เนิ น งานด้ า นครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ แ ละการรั บ บุ ต ร
บุญธรรมก็ได้รับส่งเสริมเช่นกัน สถาบัน National Graduate
School of Social Work ได้จัดตั้งศูนย์น�ำร่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธี
ป้องกันการส่งเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ วิธีด�ำเนินงานเพื่อให้เด็กได้
คืนสู่ครอบครัว และวิธีวางแผนการเลี้ยงดูที่มีลักษณะถาวร ตลอด
จนได้ ป รั บ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมนั ก สั ง คมสงเคราะห์ ใ ห้ เ น้ น ที่ ก าร
สนับสนุนครอบครัว
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ปกป้องเด็กจากภัยของการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

การเลิกใช้วิธีเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน
ภายหลังสิ้นสุดสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเซียร์ร่า ลีโอน 93
ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศเซียร์ร่า ลีโอนได้รับ
การจัดอยู่ในอันดับที่ 179 (เป็นอันดับต�่ำสุด) ตามดัชนี
ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย ์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห ่ ง
สหประชาชาติ (UNDP Human Development Index)
โดยเด็ ก ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเป็ น เด็ ก ก� ำ พร้ า หรื อ เด็ ก กลุ ่ ม
เปราะบาง มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของจ�ำนวน
ประชากรเด็ก (2.8 ล้านคน) ในประเทศนี้ ซึ่งมีบ้านพัก
เด็กเพียงสี่แห่งก่อนเกิดสงครามกลางเมือง แต่เพิ่มขึ้น
เป็น 48 แห่งจากการประเมินในปี พ.ศ. 2551 และถูกจัด
ตั้งขึ้นอีกหกแห่งหลังจากนั้น ทั้งนี้ ในบ้านพักเด็ก 48
แห่งที่พบจากการประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีเด็ก 1,871
คน (เด็กชาย 1,070 คนและเด็กหญิง 801 คน) เด็กเหล่า
นี้ถูกส่งเข้าบ้านพักเด็กด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ความ
ยากจน (ร้อยละ 52) ผู้เลี้ยงดูเสียชีวิต (ร้อยละ 30) ถูก
ทอดทิ้ง (ร้อยละ 8) และถูกละเลยหรือละเมิด (ร้อยละ 5)
การประเมินดังกล่าวยังพบว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยว
กับการเข้าสู่บ้านพักและที่มาของเด็กจ�ำนวน 1,323 คน
โดยร้อยละ 62 ของเด็กเหล่านี้เข้าสู่บ้านพักเด็กโดยเจ้า
หน้ า ที่ ข องบ้ า นพั ก เป็ น ผู ้ รั บ และไม่ มี ก ารปรึ ก ษากั บ
หน่วยราชการระดับท้องถิ่น ร้อยละ 28 ถูกส่งเข้าบ้าน
พักโดยพ่อแม่หรือญาติของเด็ก ร้อยละ 5 ถูกส่งมาโดย
กระทรวง และไม่มีเด็กคนใดที่ถูกส่งมาตามค�ำสั่งศาล
ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี พ.ศ.
2550 ของเซียร์ร่า ลีโอนได้เพิ่มความรับผิดชอบของเจ้า
หน้าที่ด้านสวัสดิการเด็กในการคุ้มครองเด็ก
และ
ก�ำหนดให้กระทรวงจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเด็ก
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ในทุกหมู่บ้านและชนเผ่า
ประเทศเซียร์ร่า ลีโอนได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ก) จัดท�ำมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการเลี้ยงดูเด็กขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กและผลจากการประเมินในปี
พ.ศ. 2551 โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาบ้านพักเด็ก
กระทรวง และสภาของเขตปกครองต่างๆ
ข) จัดท�ำกรอบวิธีการและกฎการด�ำเนินงาน และ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็ก กระทรวง และสภาของ
เขตปกครองเกี่ยวกับกรอบวิธีการและกฎการด�ำเนินงานดัง
กล่าว
ค)
ท�ำการประเมินบ้านพักเด็กแต่ละแห่งอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินที่ระบุเรื่องที่
ต้องปรับปรุงก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต และ
ง) ตรวจสอบทบทวนการเลี้ยงดูส�ำหรับเด็กทั้งหมด
ในบ้านพักเด็กและมีการส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวแล้ว 317 คน
รวมถึงมีแผนที่จะส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวอีก 250 คนในปี
พ.ศ. 2552 ภายใต้การทบทวนกระบวนการคืนเด็กสู่
ครอบครัวที่ด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
ผลส�ำเร็จอีกประการหนึ่งคือ บ้านพักเด็กสองแห่ง
ได้ เ ปลี่ ย นวิ ธี ด� ำ เนิ น งานจากรู ป แบบของสถาบั น เลี้ ย งดู
ทดแทน ไปให้การเลี้ยงดูทดแทนโดยเน้นชุมชน ทั้งหมดนี้
คือความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่
แต่ก็ยังมีข้อห่วงใยที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนส�ำหรับอนาคต

5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยน
มีเด็กนับล้านคนที่ก�ำลังใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันเลี้ยงดู
ทดแทนที่ส่งผลร้ายต่อเด็กเหล่านี้ และยังมีเด็กอีกจ�ำนวน
มากที่ถูกทอดทิ้งเข้าสู่สถาบันเลี้ยงดูทดแทนเพิ่มขึ้นทุกวัน
รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ องค์กรพหุภาคี ผู้บริจาค องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรด้านศาสนาและความเชื่อ รวมถึง
ชุมชนต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อยุติการด�ำเนิน
งานในรูปแบบสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
โดยสิ้นเชิง
มี ห ลายประเทศที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การในด้ า นนี้ ไ ปบ้ า ง
แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอและขาดความต่อเนื่อง โดยส่วน
ใหญ่มักขาดความจริงจังเชิงนโยบาย และไม่มีการจัดสรร
เงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ
การออกแบบระบบการเลี้ยงดูและคุ้มครองเด็กใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงการจัดบริการภายใต้
ระบบดังกล่าว จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ครอบครัว
สามารถเลี้ยงดูลูกได้ และช่วยให้เด็กได้เข้าถึงบริการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบที่เหมาะสมหากจ�ำเป็น แนวปฏิบัติใหม่
ระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับวิธีและสภาพของการเลี้ยงดู
ทดแทนส�ำหรับเด็ก (Guidelines for the Appropriate Use
and Conditions of Alternative Care for Children) ได้
ก�ำหนดกรอบส�ำหรับการด�ำเนินงานดังกล่าว
ความเอาจริงเอาจังทางการเมืองคือเงื่อนไขส�ำคัญ
ที่สุดส�ำหรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว การเอาชนะอุปสรรค
และความท้าทายของการสร้างรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนที่
เหมาะสมส�ำหรับเด็กนั้น เป็นสิ่งที่ต้องกระท�ำและไม่ยาก
เกินเอื้อม รัฐบาล องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
สังคม จะต้องให้ความส�ำคัญกับประเด็นนี้เป็นล�ำดับแรก
และขจัดความเฉื่อยชาทางการเมือง การทุจริต และความ
เข้าใจผิดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นดังกล่าว ทั้งหมดนี้จะส�ำเร็จ
ได้ภายใต้ภาวะผู้น�ำทางการเมืองใหม่ที่มุ่งมั่นให้การเลี้ยงดู
และคุ้มครองเด็กด�ำเนินไปอย่างเหมาะสมในทุกระดับ

องค์การช่วยเหลือเด็ก ขอเรียกร้องให้

รัฐบาลของทุกประเทศกำ�หนดนโยบายหรือแผนงาน
ระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติใหม่นี้ ในการ
พัฒนาบริการสนับสนุนครอบครัวและการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบครอบครัว ควบคู่กับการลดจำ�นวน
สถาบันเลี้ยงดูทดแทนและลดการเลี้ยงดูเด็กในสถาน
รองรับอย่างไม่เหมาะสม
โดยจัดสรรงบประมาณ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ
บัญญัติกฎหมาย
และก�ำหนดนโยบายอย่างเหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการแยกเด็กออกจากผู้เลี้ยงดูหลัก สร้างหลักประกันให้
เด็ ก ได้ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารเลี้ ย งดู ท ดแทนในรู ป แบบครอบครั ว ที่ มี
คุณภาพในกรณีที่จ�ำเป็น และให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการ
สร้างหลักประกันให้เด็กวัยต�่ำกว่าสามปีได้อยู่กับครอบครัวของ
เด็กเอง หรือได้รับการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว

รัฐบาลของประเทศต่างๆ สร้างหลักประกันให้การ
เลี้ยงดูทดแทนทุกรูปแบบเป็นไปตามหลักการและ
มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในแนวปฏิบัติใหม่นี้ โดย
•จัดท�ำมาตรฐานขั้นต�่ำระดับชาติด้านคุณภาพ และ
บังคับใช้ด้วยการควบคุมใบอนุญาต ตรวจสอบ และติดตามผล
• ด� ำ เนิ น คดี กั บ สถาบั น เลี้ ย งดู ท ดแทนที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ด
ทะเบียน หรือสถานรองรับที่ผิดกฎหมาย
• ผลิ ต นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ที่ มี ค วามสามารถในการ
สนับสนุนและติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนจัดให้พี่เลี้ยง
ในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนได้รับการฝึกอบรมใหม่หากจ�ำเป็น
•สร้างกลไกประสานงานในทุกระดับ เพื่อให้รัฐบาล ผู้
ให้การเลี้ยงดูเด็ก และแหล่งทุนสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิผล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
ดูและคุ้มครองเด็ก
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แหล่งทุนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินสนับสนุนจะถูกนำ�
ไปใช้เพื่อสนับสนุนชุมชน ครอบครัว และการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบครอบครัว โดยการ
• สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ยกเลิ ก การเลี้ ย งดู
ทดแทนในรูปแบบสถาบัน และเพื่อพัฒนาการเลี้ยงดูทดแทน
ในรูปแบบครอบครัวที่มีคุณภาพ
• ส่งเสริมการฝึกอบรมและการรับรองวิทยฐานะนัก
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
•ริเริ่มหรือขยายแผนงานด้านการคุ้มครองทางสังคม
• พัฒนาบริการระดับชุมชนที่สนับสนุนครอบครัวให้
สามารถเลี้ยงดูลูกของเขาได้

หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนา
เอกชน และองค์กรด้านศาสนา ดำ�เนินงานเพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินงาน
เลี้ยงดูทดแทนที่เน้นครอบครัวและชุมชน ซึ่งรวมถึง
การรณรงค์ด้านข้อมูลเพื่อ
•ให้การศึกษาแก่สาธารณชนและแหล่งทุน
• ช่วยให้เด็กและครอบครัวตระหนักถึงสิทธิของตน
และบริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่
• สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า ร่ ว มในแผนงานรั บ
อุปถัมภ์เด็กและรับบุตรบุญธรรม

ผู้แทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้าน
ความรุนแรงต่อเด็ก และผู้แทนพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติด้านความเกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ดำ�เนินการร่วมกันในการจัดทำ�
รายงานสถานการณ์ของเด็กที่ขาดการเลี้ยงดูอย่าง
เพียงพอจากพ่อแม่ ในสถานการณ์ของการพัฒนาและ
สถานการณ์ความขัดแย้ง
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เลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน
เหตุที่เราควรลงทุนกับการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว
รายงาน “ปกป้องเด็กจากภัยอันตรายของการเลี้ยง
ดูในสถานสงเคราะห์” ได้เปิดแง่มุมใหม่ ๆ ของการเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบสถาบัน ด้วยการแสดงหลักฐานล่าสุดเกี่ยว
กับผลร้ายต่อเด็ก และอธิบายว่าเหตุใดรัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ และบรรดาแหล่งทุนจึงยังคงเลือกใช้การเลี้ยงดู
ทดแทนในรูปแบบสถาบันเป็นล�ำดับแรก ทั้ง ๆ ที่รูปแบบดัง
กล่าวสามารถส่งผลร้ายต่อเด็กได้ ตลอดจนเสนอข้อดีของ
การด�ำเนินงานสนับสนุนเด็กในครอบครัวและชุมชนของเด็ก
เอง และการด�ำเนินงานเลี้ยงดูทดแทนที่เน้นครอบครัวและ
ชุมชนในกรณีที่จ�ำเป็น

องค์การสหประชาชาติประมาณการว่าทั่วโลกอาจ
มีเด็กในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนมากถึง 8 ล้านคน โดย
จ�ำนวนที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มาก รายงานฉบับนี้เรียกร้อง
ให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ แหล่งทุน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้าน
ศาสนาและความเชื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ในรูปแบบสถาบันเลี้ยงดูทดแทน ให้ทบทวนยุทธศาสตร์
ของตน และเร่งให้การเลี้ยงดูและคุ้มครองแก่กลุ่มเด็กที่อยู่
ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายที่สุดในโลกนี้

“รายงานที่ได้รับการเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสมฉบับนี้ ได้เสนอภาพรวมที่เที่ยงตรงและครอบคลุมอย่างรอบ
ด้านเกี่ยวกับหลักฐานของผลร้ายจากการเลี้ยงดูในสถาบันเลี้ยงดูทดแทนที่มีต่อพัฒนาการและสุขภาวะของ
เด็ก ตลอดจนได้เรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อยุติการเลี้ยงดูทดแทน
ในรูปแบบสถาบันซึ่งเป็นภัยต่อเด็ก แทนที่จะใช้เพียงวาทศิลป์ ผมใคร่ขอแนะน�ำว่า นี่คือรายงานที่ควรอ่าน
เป็นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่มีความห่วงใยต่อเด็กซึ่งขาดหรือไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเพียงพอจากพ่อแม่”
David Tolfree ผู้เขียนเรื่อง Roofs and Roots: The care of separated children in the developing world
และ Whose Children? Separated children’s protection and participation in emergencies.

